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§ 1
1. Re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we go, zwa ny

da lej „re gu la mi nem”, okre śla szcze gó ło we za sa dy za -
go spo da ro wa nia i ko rzy sta nia z dział ki oraz funk cjo -
no wa nia i za go spo da ro wa nia ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, a tak że za sa dy ko rzy sta nia z te re nu
ogól ne go i in fra struk tu ry ogro do wej.

2. Re gu la min obo wią zu je wszyst kich prze by wa ją cych
na ob sza rze ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

3. W ro zu mie niu re gu la mi nu, ro dzin nym ogro dem dział -
ko wym, zwa nym da lej „ROD”, jest wy łącz nie ROD
pro wa dzo ny przez sto wa rzy sze nie ogro do we Pol ski
Zwią zek Dział kow ców.

§ 2
1. ROD jest pod sta wo wą jed nost ką or ga ni za cyj ną Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców, zwa ne go da lej „PZD”.
2. ROD sta no wi wy dzie lo ny ob szar lub ob sza ry prze zna -

czo ne na ce le ro dzin nych ogro dów dział ko wych, skła -
da ją ce się z dzia łek i te re nu ogól ne go, słu żą ce do
wspól ne go ko rzy sta nia przez dział kow ców, wy po sa -
żo ne w in fra struk tu rę ogro do wą.

3. ROD po wi nien po sia dać na zwę uchwa lo ną przez wal -
ne ze bra nie i za twier dzo ną przez pre zy dium okrę go -
we go za rzą du PZD.

§ 3
ROD są urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej, słu żą cy -
mi za spo ka ja niu wy po czyn ko wych, re kre acyj nych i in -
nych po trzeb so cjal nych człon ków spo łecz no ści lo kal-
nych po przez za pew nie nie im po wszech ne go do stę pu do
ROD oraz dzia łek da ją cych moż li wość pro wa dze nia
upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by, a tak że pod nie -
sie nie stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia.

§ 4
1. ROD mo że skła dać się z kil ku te re nów.
2. Te ren, ja ko ob szar grun tu, jest wy dzie lo ną jed nost ką

prze strzen ną po dzie lo ną na dział ki.
3. ROD (w tym tak że te ren), w za leż no ści od wiel ko ści,

moż na po dzie lić na sek to ry.
4. Sek tor jest po moc ni czą jed nost ką prze strzen ną ROD

uła twia ją cą za rzą dza nie i funk cjo no wa nie ROD, ozna -
czo ną na pla nie za go spo da ro wa nia ROD.

§ 5
1. Dział ka jest pod sta wo wą jed nost ką prze strzen ną

ROD, któ rej po wierzch nia nie mo że prze kra czać 
500 m2, słu żą cą za spo ka ja niu po trzeb dział kow ca i je -

go ro dzi ny w za kre sie pro wa dze nia upraw ogrod ni -
czych, wy po czyn ku i re kre acji.

2. Po wierzch nia i gra ni ce dział ki mu szą być zgod ne 
z pla nem za go spo da ro wa nia ROD.

3. Dział ka nie pod le ga po dzia ło wi na mniej sze jed nost -
ki prze strzen ne.

§ 6
1. Dział ka w ROD nie mo że być wy ko rzy sty wa na do in -

nych ce lów, niż okre ślo ne w § 5 ust.1, a w szcze gól -
no ści obo wią zu je cał ko wi ty za kaz pro wa dze nia na
dział ce dzia łal no ści go spo dar czej lub in nej dzia łal no -
ści za rob ko wej oraz wy naj mo wa nia czę ści lub ca łej
dział ki.

2. Za kaz, okre ślo ny w ust. 1, sto su je się od po wied nio do
al ta ny dział ko wej.

§ 7
1. Dział ka nie mo że być wy ko rzy sty wa na do za miesz ki -

wa nia.
2. Przez za miesz ki wa nie ro zu mie się prze by wa nie z za -

mia rem sku pie nia i re ali za cji swo ich spraw ży cio -
wych.

3. Al ta na dział ko wa na te re nie dział ki w ROD nie jest
obiek tem miesz kal nym; prze by wa nie w niej nie mo że
sta no wić pod sta wy do urzę do we go po twier dze nia cza -
so we go lub sta łe go po by tu.

§ 8
Dział kow cem jest peł no let nia oso ba fi zycz na upraw nio -
na do ko rzy sta nia z dział ki w ROD na pod sta wie pra wa
do dział ki na by te go zgod nie z usta wą z dnia 13 grud nia
2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zwa nej
da lej „usta wą”.

§ 9
1. Dział ko wiec jest w szcze gól no ści upraw nio ny do:

1) za go spo da ro wa nia dział ki i wy po sa że nia jej w od -
po wied nie obiek ty i urzą dze nia zgod nie z usta wą 
i re gu la mi nem, 

2) udzia łu w szko le niach or ga ni zo wa nych przez za -
rząd ROD i okrę go wy za rząd PZD,

3) ko rzy sta nia z bi blio te ki ogro do wej,
4) wy stę po wa nia do za rzą du ROD w spra wach do ty -

czą cych za go spo da ro wa nia i użyt ko wa nia ROD 
i dział ki,

5) zgła sza nia wnio sków do ty czą cych funk cjo no wa nia
i za rzą dza nia ROD,

6) ko rzy sta nia z urzą dzeń wspól nych ROD,
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7) uczest ni cze nia w im pre zach i uro czy sto ściach or -
ga ni zo wa nych przez za rząd ROD.

2. Dział ko wiec ma w szcze gól no ści obo wią zek:
1) prze strze gać usta wę,
2) prze strze gać re gu la min i sta tut PZD w za kre sie

okre ślo nym w usta wie,
3) użyt ko wać dział kę zgod nie z usta wą i re gu la mi -

nem,
4) dzia łać w in te re sie ROD,
5) uisz czać opła ty ogro do we uchwa lo ne przez upraw -

nio ne sta tu tem or ga ny PZD w ter mi nach przez nie
usta lo nych, a w przy pad ku zwło ki – wraz z obo wią -

zu ją cy mi od set ka mi usta wo wy mi,
6) ak tu ali zo wać da ne oso bo we i ad res do ko re spon -

den cji,
7) ota czać opie ką mie nie ROD,
8) prze strze gać za sad współ ży cia spo łecz ne go.

§ 10
1. In fra struk tu ra ogro do wa w ro zu mie niu usta wy sta no -

wi wła sność PZD.
2. Na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na

dział ce, wy ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so -
wych dział kow ca, sta no wią je go wła sność.

§ 11
1. Or ga na mi PZD w ROD są:

1) wal ne ze bra nie ROD (kon fe ren cja de le ga tów ROD),
2) za rząd ROD,
3) ko mi sja re wi zyj na ROD. 

2. Człon ka mi or ga nów PZD w ROD mo gą być – na za -
sa dach okre ślo nych w sta tu cie – wy łącz nie człon ko -
wie PZD.

3. Za sa dy funk cjo no wa nia or ga nów PZD okre śla sta tut
PZD.

§ 12
1. Naj wyż szym or ga nem PZD w ROD jest wal ne ze bra -

nie ROD. 
2. Pra wo uczest ni cze nia w wal nym ze bra niu ROD przy -

słu gu je wy łącz nie człon ko wi zwy czaj ne mu PZD.
3. Na za sa dach okre ślo nych w sta tu cie, za miast wal nych

ze brań ROD mo gą od by wać się kon fe ren cje de le ga -
tów ROD. 

4. Do kon fe ren cji de le ga tów ROD sto su je się od po wied -
nio po sta no wie nia do ty czą ce wal nych ze brań ROD.

§ 13
W ROD mo gą od by wać się ze bra nia dział kow ców o cha -
rak te rze po rząd ko wym i in for ma cyj nym w spra wach nie
za strze żo nych dla wal nych ze brań ROD.

§ 14
Za rząd ROD pro wa dzi spra wy ROD i re pre zen tu je go na
ze wnątrz we dług za sad okre ślo nych w sta tu cie.

§ 15
1. Za rząd ROD mo że usta no wić go spo da rza (go spo da -

rzy) ROD. Go spo da rzem nie mo że być czło nek ko mi -
sji re wi zyj nej ROD, ani czło nek za rzą du ROD.

2. Spra wy go spo dar cze za pew nia ją ce funk cjo no wa nie
ROD i in fra struk tu ry ogro do wej na le żą do obo wiąz -
ków go spo da rza (go spo da rzy) ROD.

3. Nad zór nad pra cą go spo da rza (go spo da rzy) ROD spra -
wu je za rząd ROD.

§ 16
Za rząd ROD ob ra du je na po sie dze niach i po dej mu je de -
cy zje w for mie uchwał.

§ 17
1. Za rząd ROD przyj mu je od dział kow ców wszyst kie

wpła ty na kon to ban ko we. Za rząd ROD po da je do wia -
do mo ści dział kow ców nu mer kon ta ban ko we go ROD.

2. W uza sad nio nych przy pad kach oso ba upo waż nio na
przez za rząd ROD (ka sjer) mo że oso bi ście przyj mo -
wać od dział kow ców wpła ty. Ka sje rem nie mo że być
czło nek ko mi sji re wi zyj nej ROD, czło nek za rzą du
ROD peł nią cy funk cję pre ze sa, wi ce pre ze sa oraz se -
kre ta rza, ani oso ba pro wa dzą ca księ go wość ROD. 

3. Ka sjer wy da je wpła ca ją ce mu po kwi to wa nie imien ne 
z wy szcze gól nie niem da ty, ty tu łu i wy so ko ści wpła ty.
Każ dy ro dzaj opła ty wy od ręb nia się na po kwi to wa -
niu. Po kwi to wa nie wy da je się na dru kach obo wią zu -
ją cych w PZD, któ re sta no wią do ku men ty ści słe go
za ra cho wa nia.

ROZDZIA¸ II
Zasady organizacyjne ROD
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§ 18
1. W przy pad ku nie opła ce nia opłat ogro do wych w usta -

lo nym przez wal ne ze bra nie ROD ter mi nach, za rząd
ROD obo wią za ny jest na li czać od set ki usta wo we za
zwło kę li cząc od dnia na stęp ne go po usta lo nym ter -
mi nie.

2. Je że li dzień ozna czo ny ja ko ter min wpła ty jest dniem
usta wo wo wol nym od pra cy, ter min upły wa dnia na -
stęp ne go.

3. Za dzień wpła ty uzna je się da tę wpły wu środ ków na
kon to ROD al bo da tę wpła ty w ka sie ROD.

§ 19
1. W przy pad ku opóź nie nia wpła ty opłat ogro do wych,

za rząd ROD wzy wa na pi śmie dział kow ca do do ko -
na nia wpła ty na leż no ści w ozna czo nym ter mi nie in -
for mu jąc jed no cze śnie, że nie wy ko na nie we zwa nia 
(w ca ło ści lub czę ści) za gro żo ne jest sank cja mi prze -
wi dzia ny mi w usta wie.

2. Za rząd ROD mo że wy po wie dzieć umo wę dzier ża wy
dział ko wej, nie póź niej niż na mie siąc na przód, na ko -
niec mie sią ca ka len da rzo we go, je że li dział ko wiec jest
w zwło ce z za pła tą opłat ogro do wych lub opłat zwią -
za nych z utrzy ma niem dział ki na rzecz sto wa rzy sze -
nia ogro do we go za ko rzy sta nie z dział ki co naj mniej
przez 6 mie się cy po mi mo uprze dze nia go na pi śmie o
za mia rze wy po wie dze nia umo wy i wy zna cze nia do -
dat ko we go, mie sięcz ne go ter mi nu do za pła ty za le -
głych i bie żą cych na leż no ści.

3. Pi sem ne we zwa nie, o któ rym mo wa w ust.1 do rę cza się
dział kow co wi bez po śred nio za po kwi to wa niem lub za
po śred nic twem pocz ty za zwrot nym po twier dze niem
od bio ru. Kosz ty we zwa nia ob cią ża ją dział kow ca.

§ 20
W ra zie nie wy ko na nia we zwa nia, o któ rym mo wa 

w § 19 ust. 1, za rząd ROD mo że w od po wied nim try bie
wy to czyć po wódz two o za pła tę na leż no ści do wła ści we -
go są du po wszech ne go.

§ 21
Za rząd ROD pro wa dzi ewi den cję dzia łek na za sa dach
okre ślo nych w usta wie i sta tu cie PZD. 

§ 22
1. Za rząd ROD obo wią za ny jest do dzia ła nia na rzecz

bez pie czeń stwa w ROD. W tym ce lu za rząd ROD
przed sta wia wal ne mu ze bra niu ROD pro po zy cje do ty -
czą ce za pew nie nia bez pie czeń stwa na te re nie ROD.

2. Pro po zy cje, o któ rych mo wa w ust. 1, uwzględ nia ją 
w szcze gól no ści moż li wość mo ni to ro wa nia ROD, je -
go ochro ny we wła snym za kre sie lub przez po sia da ją -
cy kon ce sję pod miot, bu do wy urzą dzeń słu żą cych
bez pie czeń stwu (oświe tle nie, łącz ność), a tak że
współ pra cę z or ga na mi po rząd ko wy mi.

§ 23
Za rząd or ga ni zu je w ROD im pre zy kul tu ral ne i in te gra -
cyj ne, a w szcze gól no ści dzień dział kow ca, ini cju je
współ pra cę z do ma mi kul tu ry oraz in ny mi pla ców ka mi
i or ga ni za cja mi o ce lach spo łecz nych.

§ 24
Dzia łal ność kon tro l ną w ROD pro wa dzi ko mi sja re wi -
zyj na ROD.

§ 25
1. Ko mi sja re wi zyj na ROD do ko nu je okre so wej oce ny

ca ło kształ tu dzia łal no ści za rzą du ROD.
2. Ko mi sja re wi zyj na ROD do ko nu je, co naj mniej dwa

ra zy w ro ku ka len da rzo wym, kon tro li i oce ny dzia łal -
no ści za rzą du ROD, w tym fi nan so wej.

§ 26
1. Spo ry po mię dzy dział kow ca mi mo gą być roz strzy ga -

ne w dro dze me dia cji.
2. Me dia cję, za zgo dą za in te re so wa nych stron, pro wa dzi

ko mi sja me dia cyj na po wo ła na przez za rząd ROD.
3. Je że li me dia cja nie za koń czy się ugo dą, spra wę przej -

mu je za rząd ROD.

§ 27
1. Za war cie ugo dy na stę pu je w for mie pi sem nej. Ugo dę

pod pi su ją stro ny i człon ko wie ko mi sji me dia cyj nej.
Ugo da nie mo że na ru szać obo wią zu ją cych prze pi sów. 

2. Dział kow cy, któ rzy za war li ugo dę, zo bo wią za ni są do jej
wy ko na nia i prze strze ga nia za war tych w niej usta leń.

3. Je że li któ ra kol wiek ze stron nie wy wią zu je się z wa -
run ków ugo dy, spra wę roz strzy ga za rząd ROD.

ROZDZIA¸ III
DziałalnoÊç mediacyjna w rodzinnym ogrodzie dzia∏kowym
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§ 28
Za go spo da ro wa nie ROD oraz bu do wa pod sta wo wych
urzą dzeń na le żą do PZD.

§ 29
1. Pod sta wą bu do wy, wy po sa że nia i urzą dze nia ROD

jest plan za go spo da ro wa nia ROD.
2. Plan za go spo da ro wa nia ROD za twier dza pre zy dium

okrę go we go za rzą du PZD.
3. Wnio sek o zmia nę pla nu za go spo da ro wa nia ROD

skła da za rząd ROD na pod sta wie uchwa ły wal ne go
ze bra nia ROD. 

4. Zmia ny w pla nie za go spo da ro wa nia ROD do ko nu je
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD. Zmia ny w pla -
nie za go spo da ro wa nia ROD nie mo gą po wo do wać
zwięk sze nia po wierzch ni dział ki po za nor mę okre ślo -
ną w usta wie.

§ 30
Plan za go spo da ro wa nia ROD, opar ty jest na pod kła dzie
geo de zyj nym, okre śla gra ni ce ROD, je go po dział na
dział ki z za zna cze niem ich gra nic, po wierzch ni i nu me -
ra cji oraz pod sta wo wą in fra struk tu rę ogro do wą.

§ 31
1. In fra struk tu rę ogro do wą sta no wią urzą dze nia, bę dą ce

wła sno ścią PZD, słu żą ce do wspól ne go uży wa nia
przez oso by ko rzy sta ją ce z dzia łek oraz do pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia ROD, a w szcze gól no ści:
1) ogro dze nie ze wnętrz ne,
2) ale je i dro gi ogro do we,
3) miej sca po sto jo we,
4) pla ce go spo dar cze, te re ny re kre acyj ne i spor to we,

ogród ki jor da now skie i in ne te re ny użyt ku ogól ne -
go,

5) bu dyn ki,
6) hy dro for nie, 
7) sa ni ta ria ty,
8) zie leń ogro do wa i pa sy zie le ni ochron nej,
9) sieć wo do cią go wa, ener ge tycz na lub in na, o ile nie

wcho dzi w skład przed się bior stwa. 
2. W ce lu za pew nie nia opty mal nych wa run ków do ko -

rzy sta nia z dzia łek i funk cjo no wa nia ROD, za rząd
ROD dą ży do wy po sa że nia ROD w nie zbęd ną in fra -
struk tu rę ogro do wą.

§ 32
Lo ka li za cja miejsc po sto jo wych po win na uwzględ niać
po trze by dział kow ców, funk cjo nal ność, wpływ na śro -

do wi sko na tu ral ne oraz być moż li wie naj mniej uciąż li wa
dla dział kow ców.

§ 33
1. Wy ko rzy sta nie in fra struk tu ry ogro do wej do ce lów in -

nych niż okre ślo ne w § 31 ust. 1, mo że od by wać się
wy łącz nie na za sa dach okre ślo nych w od ręb nych
prze pi sach wy da nych przez wła ści we sta tu to wo or ga -
ny PZD.

2. Bu do wa lub in sta lo wa nie na te re nie ROD urzą dzeń
nie bę dą cych in fra struk tu rą ogro do wą, jest nie do pusz -
czal na, chy ba że zgo dę udzie li pre zy dium okrę go we -
go za rzą du PZD.

3. Na ru sze nie za sad okre ślo nym w ust. 1 lub 2 nie mo że
wy wo ły wać ne ga tyw nych skut ków praw nych lub fi -
nan so wych dla PZD.

§ 34
Za rząd ROD zo bo wią za ny jest za pew nić funk cjo nal ność
cią gów ko mu ni ka cyj nych (ale jek i dróg ogro do wych).

§ 35
ROD po win ny być wy po sa żo ne w ogól no do stęp ne sa ni -
ta ria ty.

§ 36
1. Utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści na le ży do:

1) za rzą du ROD – w od nie sie niu do te re nu ogól ne go;
2) dział kow ca – w od nie sie niu do je go dział ki;
3) wła ści wej gmi ny – w od nie sie niu do te re nów przy -

le ga ją cych do ROD, chy ba że obo wią zek ten na
mo cy prze pi sów szcze gól nych cią ży na oso bach fi -
zycz nych, jed nost kach or ga ni za cyj nych nie po sia -
da ją cych oso bo wo ści praw nej lub oso bach praw-
nych in nych niż sto wa rzy sze nie ogro do we.

2. Za rząd ROD od po wia da za zgod ne z obo wią zu ją cym
pra wem, w tym pra wem miej sco wym, zbie ra nie i usu -
wa nie od pa dów z te re nu ROD.

§ 37
1. W ROD, za zgo dą wal ne go ze bra nia ROD, do pusz cza

się ho dow lę pszczół.
2. Ho dow la pszczół mo że być pro wa dzo na wy łącz nie 

w zbio ro wej pa sie ce.
3. Pa sie ka, o któ rej mo wa w ust. 2, jest to wy dzie lo na na

ten cel część te re nu ogól ne go ROD, od izo lo wa na od
po zo sta łej czę ści ROD ży wo pło tem wy so kim lub
ekra nem, o wy so ko ści nie mniej szej niż 3 me try.

ROZDZIA¸ IV
Zagospodarowanie ROD
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4. Wszel kie pra ce w pa sie ce na le ży pro wa dzić w spo sób
za pew nia ją cy bez pie czeń stwo dział kow ców.

5. Dział kow cy, któ rzy pro wa dzą ho dow lę pszczół w pa -
sie ce ogro do wej two rzą ko ło pszcze la rzy.

6. Nad zór nad dzia łal no ścią ko ła spra wu je za rząd ROD.

§ 38
Nad zór nad za go spo da ro wa niem ROD spra wu je za rząd
ROD.

§ 39
Dział ko wiec mo że za go spo da ro wać dział kę i wy po sa żyć
ją w od po wied nie obiek ty i urzą dze nia na za sa dach okre -
ślo nych w prze pi sach po wszech nie obo wią zu ją cych oraz
w re gu la mi nie. 

§ 40
1. Gra ni ce dział ki mu szą być zgod ne z pla nem za go spo -

da ro wa nia ROD i trwa le ozna ko wa ne.
2. Zmia na gra nic dział ki wy ma ga uprzed niej zmia ny pla -

nu za go spo da ro wa nia ROD.
3. Obo wią zek przy wró ce nia zgod no ści gra nic dział ki 

z pla nem za go spo da ro wa nia ROD spo czy wa na za rzą -
dzie ROD. Jed nak że obo wią zek ten ob cią ża dział kow -
ca, je że li sa mo wol nie na ru szył gra ni ce dział ki.

§ 41
Z uwzględ nie niem wa run ków okre ślo nych w prze pi sach
po wszech nie obo wią zu ją cych oraz w re gu la mi nie, dział -
ka mo że być wy po sa żo na w na stę pu ją ce urzą dze nia:

1) al ta nę dział ko wą,
2) szklar nię,
3) tu nel fo lio wy,
4) okna in spek to we,
5) stud nię, sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj ną i sieć

elek trycz ną,
6) zbior ni ki wod ne (ba sen, bro dzik, oczko wod ne),
7) per go le, tre ja że, mur ki kwia to we, ogród ki skal ne i

ką ci ki wy po czyn ko we,
8) pia skow ni cę, huś taw kę i in ne po dob ne urzą dze nia

re kre acyj ne.

§ 42
1. Dział ka mu si być wy po sa żo na w kom po stow nik.
2. Kom po stow nik oraz za mknię te po jem ni ki z na wo za -

mi płyn ny mi na le ży umiesz czać w za cie nio nej czę ści
dział ki, w miej scu mniej wi docz nym, w od le gło ści co
naj mniej 1 m od gra nic dział ki.

3. Dział ko wiec ma obo wią zek kom po sto wać od pa dy po -
cho dze nia or ga nicz ne go, a w szcze gól no ści po cho dzą -
ce z dział ki czę ści ro ślin.

§ 43
1. Z za strze że niem wa run ków okre ślo nych w prze pi sach

po wszech nie obo wią zu ją cych, dział ka mo że być wy -
po sa żo na w zbior nik na nie czy sto ści cie kłe. Od po wie -
dzial ność za wa run ki sa ni tar no -hi gie nicz ne i ochro nę
wód grun to wych przed ska że nia mi po no si dział ko -
wiec.

2. Eks plo ata cja urzą dzeń, o któ rych mo wa w ust. 1, wy -
wóz nie czy sto ści lub ich uty li za cja mu si od by wać się
na wa run kach okre ślo nych w prze pi sach po wszech nie
obo wią zu ją cych.

3. Dział ko wiec obo wią za ny jest po wia do mić na pi śmie
za rząd ROD o za mia rze bu do wy zbior ni ka na nie czy -
sto ści cie kłe, za łą cza jąc ry su nek uwzględ nia ją cy je go
usy tu owa nie wzglę dem gra nic dział ki zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi, w miej scu za pew nia ją cym
swo bod ny do stęp wo zu ase ni za cyj ne go.

§ 44
1. Al ta na dział ko wa sta no wi wol no sto ją cy bu dy nek re -

kre acyj no -wy po czyn ko wy lub in ny obiekt bu dow la -
ny speł nia ją cy ta ką funk cję, po ło żo ny na te re nie
dział ki w ROD. Al ta na dział ko wa po win na być funk -
cjo nal na i es te tycz na.

2. Al ta na dział ko wa mo że mieć po wierzch nię za bu do wy
mie rzo ną po ob ry sie ścian ze wnętrz nych do 35 m2. Do
po wierzch ni za bu do wy nie wli cza się ta ra su, we ran dy
lub gan ku, o ile ich łącz na po wierzch nia nie prze kra -
cza 12 m2.

3. Al ta na dział ko wa mo że mieć wy so kość do 5 me trów
przy da chu stro mym i 4 me trów przy da chu pła skim.

4. Wy so kość al ta ny dział ko wej mie rzy się od po zio mu
grun tu do naj wyż sze go punk tu da chu.

5. Od le głość al ta ny dział ko wej od gra nic dział ki nie mo -
że być mniej sza niż 3 me try.

ROZDZIA¸ V
Zagospodarowanie dzia∏ki
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6. Je że li plan za go spo da ro wa nia ROD okre śla miej sce
usy tu owa nia al ta ny dział ko wej, dział ko wiec mo że
wy bu do wać al ta nę dział ko wą tyl ko zgod nie z tym pla -
nem.

§ 45
Dział ko wiec obo wią za ny jest po wia do mić na pi śmie za -
rząd ROD o za mia rze bu do wy, nad bu do wy lub roz bu do -
wy al ta ny dział ko wej, za łą cza jąc ry su nek uwzględ nia -
ją cy jej po wierzch nię za bu do wy i wy so kość oraz usy tu -
owa nie wzglę dem gra nic dział ki zgod nie z pa ra me tra mi
okre ślo ny mi w § 44.

§ 46
1. Za rząd ROD na ka zu je dział kow co wi wstrzy ma nie bu -

do wy, nad bu do wy lub roz bu do wy al ta ny dział ko wej
w przy pad ku za ist nie nia prze sła nek uza sad nia ją cych
po dej rze nie na ru sze nia prze pi sów re gu la mi nu.

2. W przy pad ku stwier dze nia przez za rząd ROD bu do wy,
nad bu do wy lub roz bu do wy al ta ny dział ko wej z na ru -
sze niem prze pi sów re gu la mi nu, dział ko wiec zo bo wią -
za ny jest do usu nię cia nie pra wi dło wo ści, a na wet do
ro ze bra nia bu do wa nej lub roz bu do wy wa nej al ta ny
dział ko wej, je śli na ru sze nia nie mo gą zo stać usu nię te
w in ny spo sób.

3. W przy pad ku po wzię cia in for ma cji, że na te re nie
dział ki wy bu do wa no, nad bu do wa no lub roz bu do wa no
al ta nę dział ko wą lub in ny obiekt z na ru sze niem prze -
pi sów pra wa, za rząd ROD, w imie niu PZD, zgła sza
na ru sze nie do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu -
blicz nej.

4. Stwier dze nie przez wła ści wy or gan ad mi ni stra cji pu -
blicz nej na ru sze nia pra wa, o któ rym mo wa w ust. 3,
sta no wi pod sta wę do za sto so wa nia sank cji okre ślo -
nych w usta wie.

§ 47
Szklar nia na dział ce mo że mieć po wierzch nię nie prze -
kra cza ją cą 25 m2 i wy so kość 3 m. Nie mo że ona po sia -
dać sta łych urzą dzeń grzew czych oraz urzą dzeń, któ rych
funk cjo no wa nie za nie czysz cza śro do wi sko.

§ 48
1. Tu ne le fo lio we na dział ce nie mo gą prze kra czać 20%

cał ko wi tej po wierzch ni dział ki i 3 m wy so ko ści z tym,
że w ra zie jed no cze sne go po sia da nia szklar ni i tu ne li
fo lio wych ich łącz na po wierzch nia nie mo że prze kra -
czać 20% cał ko wi tej po wierzch ni dział ki.

2. Szklar nia i tu nel fo lio wy po win ny być usy tu owa ne w od -
le gło ści nie mniej szej niż 1 m od gra nic dzia łek są sied -
nich, gra ni cy ROD  i dróg ko mu ni ka cyj nych w ROD.

3. Za rząd ROD na ka zu je roz biór kę szklar ni i tu ne li fo lio -
wych z po wo du nie este tycz ne go wy glą du lub nie prze -
strze ga nia re gu la mi nu przy ich sta wia niu.

4. Okna in spek to we na dział ce mo gą mieć łącz ną po -
wierzch nię do 9 m2.

§ 49
1. Zbior ni ki wod ne na dział ce mo gą mieć po wierzch nię:

1) ba sen i bro dzik łącz nie do 15 m2,
2) oczko wod ne do 10 m2.

2. Łącz na po wierzch nia zbior ni ków wod nych, o któ rych
mo wa w ust. 1, nie mo że prze kra czać po wierzch ni 
15 m2, a ich głę bo kość nie mo że prze kra czać 1m.

3. Od po wie dzial ność za wa run ki sa ni tar no -hi gie nicz ne
oraz bez pie czeń stwo zwią za ne z bu do wą i użyt ko wa -
niem zbior ni ka po no si dział ko wiec.

§ 50
1. Per go le, tre ja że i in ne pod po ry do ro ślin pną cych na

dział ce nie mo gą być usy tu owa ne w od le gło ści mniej -
szej niż 1 metr od gra nic dział ki.

2. W od le gło ści do 2 me trów od gra nic dział ki, per go le,
tre ja że i in ne pod po ry do ro ślin pną cych nie mo gą
prze kra czać wy so ko ści 2 me trów.

§ 51
1. Ogro dze nie dział ki nie mo że prze kra czać wy so ko ści 

1 me tra i po win no być ażu ro we.
2. Umiesz cza nie na ogro dze niach ostro za koń czo nych

ele men tów, dru tu kol cza ste go oraz in nych po dob nych
wy ro bów i ma te ria łów jest za bro nio ne.

§ 52
1. Na gra ni cy dzia łek, za pi sem ną zgo dą użyt kow ni ka

są sied niej dział ki, moż na za kła dać ży wo pło ty.
2. Wy so kość ży wo pło tu na gra ni cy po mię dzy dział ka mi

usta la ją są sia du ją cy użyt kow ni cy z tym, że nie mo że
ona prze kra czać 1 me tra.

3. Ży wo pło ty ro sną ce przy gra ni cy dział ki z alej ką (dro -
gą we wnętrz ną) nie mo gą prze kra czać wy so ko ści 
1 me tra i mu szą być pro wa dzo ne w ten spo sób, aby
nie prze ra sta ły po za gra ni cę dział ki.

4. Ży wo pło ty ro sną ce na gra ni cy dział ki bę dą cej jed no -
cze śnie gra ni cą ROD nie mo gą prze kra czać wy so ko -
ści 2 me trów i mu szą być pro wa dzo ne w ten spo sób,
aby nie prze ra sta ły po za ogro dze nie ROD.

§ 53
1. Ga tun ki i od mia ny drzew owo co wych sła bo ro sną -

cych i kar ło wych na le ży sa dzić w od le gło ści co naj -
mniej 2 me trów od gra ni cy dział ki. W przy pad ku
mo re li na le ży za cho wać od le głość co naj mniej 3 me -
trów. Cze re śnia i orzech wło ski nie mo gą być sa dzo -
ne w od le gło ści mniej szej niż 5 me trów od gra ni cy
dział ki, z wy jąt kiem szcze pio nych na pod kła dach sła -
bo ro sną cych, któ re moż na sa dzić w od le gło ści nie
mniej szej niż 3 me try.
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2. Krze wy owo co we na le ży sa dzić w od le gło ści nie
mniej szej niż 1 m od gra ni cy dział ki, a krze wy lesz -
czy ny 3 me trów.

§ 54
1. Do pusz cza się sa dze nie drzew ozdob nych, w tym igla -

ków, pod wa run kiem, że bę dą to ga tun ki i for my sła -
bo ro sną ce.

2. Drze wa ozdob ne, o któ rych mo wa w ust.1, na le ży sa -
dzić w od le gło ści co naj mniej 2 m od gra nic dział ki.

3. Do pusz cza się sa dze nie drzew ozdob nych w od le gło -
ści 1 me tra od gra ni cy dział ki, o ile ich wy so kość nie
prze kro czy 2 me trów.

4. Krze wy ozdob ne sil nie ro sną ce na le ży sa dzić w od le -
gło ści co naj mniej 2 m, a krze wy sła bo ro sną ce i pło -
żą ce for my igla ków co naj mniej 1 m od gra nic dział ki.

5. W od le gło ści 2 m od gra ni cy dział ki wy so kość drzew i
krze wów ozdob nych nie po win na osią gać wię cej niż 3 m.

§ 55
1. Dział ko wiec zo bo wią za ny jest do cię cia i prze świe -

tla nia drzew oraz krze wów owo co wych i ozdob nych
w ta ki spo sób, aby ga łę zie nie prze kra cza ły gra nic
dział ki.

2. W ra zie nie do peł nie nia obo wiąz ku okre ślo ne go w ust.
1, użyt kow nik są sied niej dział ki mo że ob ciąć prze cho -
dzą ce ga łę zie, o ile wcze śniej wy zna czył są sia do wi
od po wied ni ter min do ich usu nię cia.

3. Upraw nie nie wy ni ka ją ce z ust. 2 przy słu gu je rów nież
za rzą do wi ROD, gdy ga łę zie prze cho dzą na te ren
ogól ny ROD.

§ 56
1. Dział ko wiec zo bo wią za ny jest do zwal cza nia na użyt -

ko wa nej dział ce cho rób i szkod ni ków ro ślin oraz
chwa stów.

2. Dział ko wiec mo że sto so wać na dział ce che micz ne za -
bie gi ochro ny ro ślin wy łącz nie pre pa ra ta mi do pusz -
czo ny mi do ob ro tu.

3. Za bieg, o któ rym mo wa w ust. 2, mo że być prze pro -
wa dzo ny tyl ko w przy pad ku, gdy moż li wym jest za -
pew nie nie bez pie czeń stwa dla lu dzi i upraw ogrod-

ni czych za rów no na wła snej dział ce, jak i dział kach
są sied nich.

4. Przed za sto so wa niem środ ków ochro ny ro ślin dział -
ko wiec zo bo wią za ny jest do po in for mo wa nia o tym
są sia dów po da jąc na zwę pre pa ra tu, okres ka ren cji 
i da tę prze pro wa dze nia za bie gu.

§ 57
W ROD obo wią zu je cał ko wi ty za kaz upra wy ma ku oraz
in nych ro ślin, któ rych upra wa jest za ka za na na te re nie
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

§ 58
1. Z za cho wa niem od po wied nich wa run ków sa ni tar nych

i hi gie nicz nych, dział ko wiec mo że pro wa dzić na
dział ce wy łącz nie chów go łę bi, kur i kró li ków, któ -
rych do pusz czal ną licz bę okre śla za rząd. Ho dow la go -
łę bi wy ma ga uprzed niej zgo dy wal ne go ze bra nia
ROD i nie mo że być pro wa dzo na w od le gło ści do 
5 km od gra ni cy lot ni ska sto sow nie do wy mo gów
okre ślo nych w usta wie – Pra wo lot ni cze.

2. Po miesz cze nia dla zwie rząt, o któ rych mo wa w ust. 1,
sta no wią in te gral ną część al ta ny dział ko wej i wli cza -
ne są do jej nor ma tyw nej po wierzch ni.

3. Dział ko wiec od po wia da za szko dy po wsta łe w związ -
ku z pro wa dze niem cho wu zwie rząt, o któ rych mo wa
w ust. 1.

4.  Chów zwie rząt, o któ rych mo wa w ust. 1, jest do pusz -
czal ny, o ile od ręb ne prze pi sy, w szcze gól no ści prze -
pi sy pra wa miej sco we go, nie sta no wią ina czej. 

§ 59
Dział ko wiec zo bo wią za ny jest do za go spo da ro wa nia 
i ko rzy sta nia z dział ki zgod nie z jej prze zna cze niem 
i w ta ki spo sób, aby nie stwa rzać za gro żeń lub utrud nień
w ko rzy sta niu z dzia łek przez są sia dów.

§ 60
Bez po śred ni nad zór nad zgod nym z re gu la mi nem za go -
spo da ro wa niem dział ki, w tym w spra wach do ty czą cych
al ta ny dział ko wej i in nych trwa łych urzą dzeń, spra wu je
za rząd ROD.

ROZDZIA¸ VI
Społeczna Słu˝ba Instruktorska

§ 61
1. Spo łecz ną Służ bę In struk tor ską two rzą:

1) in struk to rzy ogro do wi, 
2) in struk to rzy okrę go wi, 

3) in struk to rzy kra jo wi.
2. Szcze gó ło wy tryb po wo ły wa nia oraz dzia ła nia in -

struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej okre śla
Kra jo wa Ra da PZD.
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§ 62
In struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej po wo łu -
je się w ce lu re ali za cji za dań do rad czych w za kre sie za -
go spo da ro wa nia, mo der ni za cji ROD i dzia łek, upo w-
szech nia nia wie dzy i no wo ści ogrod ni czych, po mo cy
dział kow com w za go spo da ro wa niu i użyt ko wa niu dział -
ki oraz ra cjo nal nej i zdro wej upra wy ro ślin, a tak że
ochro ny śro do wi ska.

§ 63
In struk to rzy ogro do wi Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej:

1) pro wa dzą po rad nic two i in struk taż w za kre sie za go -
spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek oraz upra wy
ro ślin,

2) pro pa gu ją wie dzę i oświa tę ogrod ni czą po przez or -
ga ni zo wa nie pre lek cji i szko leń dla dział kow ców,

3) wdra ża ją po sta no wie nia re gu la mi nu ROD,
4) utrzy mu ją kon tak ty z pla ców ka mi pra cu ją cy mi na

rzecz ogrod nic twa.

§ 64
In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej:

1) bio rą udział w prze glą dach sta nu za go spo da ro wa -
nia ROD i dzia łek oraz pra cach ogro do wych ko mi -
sji kon kur so wych,

2) przed kła da ją za rzą do wi ROD wnio ski w spra wach
za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ROD i dzia łek,
dzia łal no ści szko le nio wej i za opa trze nio wej,

3) mo gą uczest ni czyć w po sie dze niach za rzą du ROD
i ko mi sji pro ble mo wych, na któ rych oma wia ne są
spra wy za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ROD i
dzia łek oraz za gad nie nia ogrod ni cze i szko le nio we.

§ 65
Za rząd ROD zo bo wią za ny jest do stwo rze nia od po wied -
nich wa run ków do pra cy in struk to rom ogro do wym Spo -
łecz nej Służ by In struk tor skiej, za pew nia jąc szcze gól nie:

1) ko rzy sta nie z ta blic in for ma cyj nych w ROD,
2) udział w szko le niach or ga ni zo wa nych przez okrę -

go we za rzą dy PZD i Kra jo wą Ra dę PZD.

§ 66
Dzia łal ność in struk to rów ogro do wych za rząd ROD fi -
nan su je ze środ ków ogro do we go Fun du szu Oświa to we -
go PZD.

§ 67
Dział ko wiec obo wią za ny jest:

1) dbać o es te tycz ny wy gląd dział ki i ROD,
2) nie za kłó cać spo ko ju są sia dom,
3) utrzy my wać w czy sto ści dro gi, ale je oraz ro wy me -

lio ra cyj ne:
a) na po ło wie ich sze ro ko ści, gdy do nich przy le -

ga ją dział ki po obu stro nach,
b) na ca łej ich sze ro ko ści, gdy do nich przy le ga ją

dział ki z jed nej stro ny.

§ 68
Dział kow com i in nym oso bom prze by wa ją cym na te re -
nie ROD za bra nia się:

1) za nie czysz cza nia dzia łek, ale jek, dróg, ro wów me -
lio ra cyj nych, te re nów przy le ga ją cych do dział ki
oraz oto cze nia ogro du wszel ki mi od pa da mi, w tym
po cho dzą cy mi z dział ki, np. ga łę zie, chwa sty,

2) wrzu ca nia do ogro do wych po jem ni ków na śmie ci
czę ści ro ślin oraz nie po cho dzą cych z dział ki od pa -
dów ko mu nal nych,

3) gro ma dze nia i prze cho wy wa nia na dział ce przed -

mio tów nie po trzeb nych do upra wy (ko rzy sta nia 
z dział ki), a ob ni ża ją cych jej es te tycz ny wy gląd, 
a tak że wszel kich od pa dów, w tym nie po cho dzą -
cych z dział ki,

4) sta wia nia szop, ko mó rek, to a let wol no sto ją cych itp.,
5) spa la nia na te re nie ROD wszel kich od pa dów i resz -

tek ro ślin nych,
6) wjaz du na te ren ROD oso bo wy mi po jaz da mi me -

cha nicz ny mi bez zgo dy wal ne go ze bra nia ROD,
7) par ko wa nia na te re nie ROD, po za wy zna czo ny mi

do te go ce lu miej sca mi po sto jo wy mi, wszel kich po -
jaz dów me cha nicz nych bez zgo dy wal ne go ze bra -
nia ROD,

8) my cia i na pra wia nia na te re nie ROD – tak że na
miej scach po sto jo wych – wszel kich po jaz dów me -
cha nicz nych,

9) po lo wa nia, de to no wa nia pe tard i in nych ła dun ków
wy bu cho wych oraz strze la nia z wszel kiej bro ni, 
w tym tak że z pneu ma tycz nej, na te re nie ROD,

10) wpro wa dza nia i trzy ma nia na te re nie ROD psów bez
smy czy i ka gań ca oraz sta łe go utrzy my wa nia ko tów
i psów na dział ce,

ROZDZIA¸ VII
Przepisy porzàdkowe
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11) na ru sza nia, zmie nia nia in fra struk tu ry ogro do wej, a
w szcze gól no ści bu do wa nia bram i fur tek w ogro -
dze niu ze wnętrz nym,

12) sa dze nia, a tak że usu wa nia drzew i krze wów na te -
re nach ogól nych ROD,

13) pro wa dze nia na dział ce upra wy jed no rod nej o cha -
rak te rze pro duk cyj nym.

§ 69
Do pusz cza się wjazd na te ren ROD po jaz dów me cha -
nicz nych do wo żą cych do dział ki na wo zy, ma te ria ły bu -
dow la ne itp. na za sa dach okre ślo nych przez za rząd
ROD. Za sa dy te mo gą okre ślać w szcze gól no ści tra sy
do jaz du, mak sy mal ną łącz ną ma sę po jaz du wraz z ła dun -
kiem, itp.

§ 70
1. Oso ba nie peł no spraw na ru cho wo ma pra wo wjaz du

na te ren ROD po jaz dem me cha nicz nym, któ rym do -
jeż dża do dział ki. Pra wo wjaz du ma tak że po jazd do -
wo żą cy tę oso bę do dział ki. 

2. Oso ba nie peł no spraw na ru cho wo ma pra wo par ko wa -
nia swe go po jaz du na te re nie dział ki, je że li wy po sa ży
ją w od po wied nie miej sce po sto jo we (np. za tocz kę). 

3. Za rząd ROD jest obo wią za ny za pew nić oso bom nie -
peł no spraw nym ru cho wo moż li wość nie skrę po wa ne -
go do tar cia po jaz dem me cha nicz nym do dział ki.

4. Oso bą nie peł no spraw ną ru cho wo w ro zu mie niu ni niej -
sze go po sta no wie nia jest oso ba, któ ra na sku tek
stwier dzo nej urzę do wo nie peł no spraw no ści ma trud -
no ści z sa mo dziel nym po ru sza niem się.

§ 71
1. Usu nię cie z te re nów ogól nych ROD lub dział ki ozdob -

nych drzew na stę pu je za ze zwo le niem wła ści we go or -
ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej w przy pad kach okre ś-
lo nych w prze pi sach usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r.
o ochro nie przy ro dy.

2. Ze zwo le nie wy da wa ne jest na wnio sek:
1) za rzą du ROD – w przy pad ku za mia ru usu nię cia

drze wa lub krze wu z te re nu ogól ne go ROD,
2) dział kow ca – w przy pad ku za mia ru usu nię cia drze -

wa z te re nu dział ki.

§ 72
1. Alej ki ogro do we po win ny po sia dać na zwy lub nu me ry.
2. Dział ka ozna czo na jest ta blicz ką z nu me rem po rząd -

ko wym, umiesz czo ną w wi docz nym miej scu.

§ 73
1. Wstęp na dział kę w cza sie nie obec no ści dział kow ca

lub je go ro dzi ny jest za bro nio ny.
2. Prze pi sy ust. 1 nie ma ją za sto so wa nia w przy pad ku

za gro że nia ży cia lub mie nia.

§ 74
1. W ce lu spraw dze nia sta nu za go spo da ro wa nia dział ki,

od czy tu licz ni ków wo dy i ener gii elek trycz nej, spraw -
dze nia pra wi dło wo ści pod łą czeń in sta la cji elek trycz -
nej i wo do cią go wej, dział ko wiec ma obo wią zek
umoż li wić wstęp na dział kę i do al ta ny dział ko wej
oso bom upo waż nio nym przez za rząd ROD.

2. Mi mo bra ku zgo dy dział kow ca, oso by upo waż nio ne
przez za rząd ROD są upraw nio ne do wstę pu na dział -
kę w ce lu prze pro wa dze nia czyn no ści, o któ rych mo -
wa w ust. 1, je że li z co naj mniej 7-dnio wym wy prze-
dze niem  za wia do mią na pi śmie dział kow ca o ko -
niecz no ści wstę pu na te ren dział ki.

§ 75
1. W uza sad nio nych przy pad kach, w szcze gól no ści zwią -

za nych ze złym sta nem tech nicz nym sie ci, nie moż li -
wo ścią za po bie że nia kra dzie żom prą du, bez pie-
czeń stwem ogro du, za rząd ROD mo że pod jąć de cy -
zję o cza so wym wy łą cze niu ener gii elek trycz nej 
w ogro dzie w okre sie je sien no - zi mo wym. Uchwa ła 
w tej spra wie po win na być szcze gó ło wo uza sad nio na.

2. Wal ne ze bra nie mo że w dro dze uchwa ły zo bo wią zać
za rząd ROD do wy łą cze nia ener gii elek trycz nej 
w ogro dzie w okre sie je sien no - zi mo wym.

§ 76
W ROD po sia da ją cych sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj -
ną lub elek trycz ną dział ko wiec mo że przy łą czyć dział kę
do sie ci wy łącz nie po uzy ska niu zgo dy za rzą du ROD.

§ 77
1. Wo dą po bie ra ną z ujęć miej skich i ogro do wych na le -

ży go spo da ro wać oszczęd nie.
2. Roz li cza nie kosz tów wo dy zu ży tej przez dział kow ca

mo że od by wać się wy łącz nie na za sa dach usta lo nych
przez za rząd ROD i za twier dzo nych przez wal ne ze -
bra nie ROD. 

3. Opła tę za zu ży tą wo dę uisz cza się we dług wska zań
licz ni ka po ce nie usta lo nej dla od bior cy lub ry czał to -
wo we dług za sad usta lo nych przez wal ne ze bra nie
ROD.

4. Kosz ty zwią za ne z do sta wą wo dy do dzia łek i eks plo -
ata cją sie ci ogól no ogro do wej po kry wa ne są z od po -
wied niej opła ty ogro do wej prze zna czo nej na te ce le.

5. Stwier dze nie przez za rząd ROD po bie ra nia wo dy
przez dział kow ca po za wo do mie rzem, uzna je się za
kra dzież na szko dę ROD.

§ 78
1. Ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej przez dział kow ca

mo że od by wać się wy łącz nie na za sa dach uchwa lo -
nych przez wal ne ze bra nie ROD i zgod nych z obo wią -
zu ją cy mi w PZD.
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2. Opła tę za zu ży tą ener gię elek trycz ną uisz cza się we -
dług wska zań pod licz ni ka po ce nie usta lo nej przez za -
kład ener ge tycz ny w ter mi nach wy zna czo nych przez
za rząd ROD.

3. Kosz ty zwią za ne z do sta wą ener gii do dzia łek oraz
eks plo ata cją sie ci ogól no ogro do wej, po kry wa ne są 
z od po wied niej opła ty ogro do wej prze zna czo nej na te
ce le.

4. Stwier dze nie przez za rząd ROD po bie ra nia przez
dział kow ca ener gii elek trycz nej po za licz ni kiem,
uzna je się za kra dzież na szko dę ro dzin ne go ogro du
dział ko we go.

§ 79
1. W uza sad nio nych przy pad kach (np. dłu go trwa ła cho -

ro ba) za rząd ROD mo że wy ra zić zgo dę – na wnio sek
dział kow ca - na usta no wie nie opie ku na dział ki na
okres do dwóch lat.

2. Od po wie dzial ność za skut ki opie ki po no si dział ko -
wiec, w imie niu któ re go dzia łał opie kun.

§ 80
Dział ko wiec od po wia da za dzia ła nia i szko dy wy rzą dzo -

ne przez oso by prze by wa ją ce za je go zgo dą na dział ce 
i w ROD.

§ 81
1. Dział ko wiec ma obo wią zek zgła sza nia do za rzą du

ROD na pi śmie zmia nę da nych oso bo wych, w tym
zmia nę miej sca za miesz ka nia i ad re su do ko re spon -
den cji.

2. Dział ko wiec po no si od po wie dzial ność za skut ki nie -
zgło sze nia zmia ny da nych oso bo wych, któ re mo gły
mieć wpływ na de cy zje za rzą du ROD zwią za ne z pra -
wem do dział ki.

3. W ra zie za nie dba nia obo wiąz ku zgło sze nia zmia ny
miej sca za miesz ka nia lub w przy pad ku od mo wy przy -
ję cia ko re spon den cji, skie ro wa ne do dział kow ca pi -
sma, po ich zwro cie przez pocz tę, po zo sta wia się 
w ak tach ze skut kiem do rę cze nia.

§ 82
PZD nie po no si od po wie dzial no ści od szko do waw czej 
z ty tu łu strat spo wo do wa nych przez po wódź, po żar, gra -
do bi cie, su szę, hu ra gan itp. oraz po wsta łych na sku tek
kra dzie ży i de wa sta cji.

§ 83
1. Dział ko wiec jest obo wią za ny uczest ni czyć w po kry -

wa niu kosz tów funk cjo no wa nia ROD w czę ściach
przy pa da ją cych na je go dział kę, przez uisz cza nie opłat
ogro do wych.

2. Opła ty ogro do we są uchwa la ne co rocz nie przez wal -
ne ze bra nie, któ re okre śla wy so kość lub spo sób wy li -
cze nia tych opłat oraz ter min jej uisz cze nia, jed nak nie
póź niej niż do 30 czerw ca.

3. Na kosz ty funk cjo no wa nia ROD skła da ją się w szcze -
gól no ści:
1) wy dat ki na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser -

wa cję in fra struk tu ry ogro do wej,
2) opła ty za do sta wę ener gii elek trycz nej i ciepl nej,

ga zu i wo dy, w czę ści do ty czą cej te re nu ogól ne go 
i in fra struk tu ry ogro do wej,

3) ubez pie cze nia, po dat ki i in ne opła ty pu blicz no -
praw ne,

4) wy dat ki na utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści,
5) wy dat ki zwią za ne z za rzą dza niem ROD.

§ 84
1. Za rząd ROD za wia da mia dział kow ców o zmia nie wy -

so ko ści opłat ogro do wych po przez za miesz cze nie in -
for ma cji w miej scu umoż li wia ją cym każ de mu dział-
kow co wi za po zna nie się z tą in for ma cją, a w szcze -
gól no ści po przez jej za miesz cze nie na ta bli cy in for -
ma cyj nej lub stro nie in ter ne to wej ROD.

2. Za wia do mie nia, o któ rym mo wa w ust. 1, za rząd ROD
do ko nu je co naj mniej 14 dni przed upły wem ter mi nu
do wno sze nia opłat ogro do wych, nie póź niej jed nak
niż do koń ca mie sią ca po prze dza ją ce go ten ter min.

ROZDZIA¸ VIII
Op∏aty ogrodowe
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§ 85
In ter pre ta cja po sta no wień re gu la mi nu na le ży do Kra jo -
wej Ra dy PZD.

§ 86
1. Re gu la min wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia  2016

ro ku. Z tym dniem tra ci moc obo wią zu ją cą Re gu la -
min Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go uchwa lo ny w

dniu 21 lu te go 2014 ro ku przez Kra jo wą Ra dę PZD.
2. Do go spo da rzy usta no wio nych przed dniem wej ściu

w ży cie ni niej sze go re gu la mi nu nie sto su je się § 15
ust. 1. W tym za kre sie obo wią zu ją po sta no wie nia do -
tych cza so we.

3. Do sto so wa nie wy so ko ści ekra nu izo lu ją ce go pa sie kę
od po zo sta łej czę ści ROD do wy mo gu okre ślo ne go 
w § 37 ust. 3 na stę pu je do dnia 31 mar ca 2016 ro ku.

ROZDZIA¸ IX
Postanowienia koƒcowe

II. UCHWAŁY PREZYDIUM KR PZD 30 WRZEÂNIA 2015

W związ ku z wej ściem w ży cie sta tu tu PZD uchwa lo -
ne go w dniu 2 lip ca 2015 r. przez XII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD, Pre zy dium KR PZD po sta na wia:

§ 1
Uchy lić ni żej wy mie nio ne uchwa ły Pre zy dium KR

PZD:
1. Uchwa ła Nr 255/2014 z dnia 30 grud nia 2014 r. 

w spra wie okre śle nia za sad pro wa dze nia i funk cjo -
no wa nia Ewi den cji Dzia łek w ROD.

2. Uchwa ła nr 55/2012 z dnia 14.03.2012 r. w spra -
wie za sad i try bu zwro tu grun tu na rzecz wła ści cie -
la w związ ku z nie za go spo da ro wa niem te re nu przez
PZD.

3. Uchwa ła nr 54/2012 z dnia 14.03.2012 r. w spra -
wie za sad i try bu ob cią ża nia ma jąt ku trwa łe go PZD
po przez usta na wia nie słu żeb no ści prze sy łu.

4. Uchwa ła nr 182/2013 z dnia 11.07.2013 r. w spra -
wie wy tycz nych dla za rzą dów oraz ogro dów ob ję -

tych usta wą śmie cio wą.
5. Uchwa ła nr 120/2005 z dnia 20.10.2005 r. w spra -

wie łą cze nia i po dzia łu ROD 
6. Uchwa ła nr 151/2007 z dnia 18.09.2007 r. w spra wie

re je strów ROD ze zmia na mi na dzień 5.08.2014 r. 
7. Uchwa ła nr 74/2006 z dnia 26.06.2006 r. w spra wie

wy pi su z Re je stru ROD KR PZD ze zmia na mi na
dzień 5.08.2014 r. oraz 5.11.2014 r. 

8. Uchwa ła nr 21/2014 z dnia 12.02.2014 r. w spra wie
wy tycz nych do art. 75 i 76 usta wy o ROD.

9. Uchwa ła nr 187/2014 z dnia 5.08.2014 r. w spra wie
skre śle nia ROD z Re je stru ROD KR PZD w związ -
ku z wy łą cze niem się na pod sta wie usta wy o ROD

10. Uchwa ła nr 195/2010 z dnia 06.10.2010 r. w spra wie
za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD w za kre sie
rosz czeń do grun tów ROD ze zmia na mi na dzień
12.02.2014 r. 

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

UCHWAŁA NR 214/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 wrze śnia 2015 r.
w spra wie uchy le nia uchwał Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

War sza wa, dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 161 sta tu tu PZD oraz
w związ ku z art. 51 ust. 1 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych po sta na wia, co na -
stę pu je:

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla szcze gó ło we za sa dy funk -

cjo no wa nia Ewi den cji Dzia łek w ROD, zwa nej da lej
„ewi den cją”. 

§ 2
1. Ewi den cja jest pro wa dzo na przez za rząd ROD.
2. Ewi den cja opar ta jest na do ku men ta cji źró dło wej

po twier dza ją cej pra wo do dział ki.

§ 3
1. Ewi den cja jest pro wa dzo na dla każ dej dział ki od -

dziel nie w for mie pi sem nej lub elek tro nicz nej po -
zwa la ją cej na spo rzą dza nie wy dru ków.

2. Pod sta wą wpi su i wy kre śle nia w ewi den cji są do ku -
men ty źró dło we znaj du ją ce się w ak tach dział ki.
Wpis lub wy kre śle nie do ko nu je się pod ko lej nym
nu me rem.

3. Da ne do ewi den cji pro wa dzo nej w for mie pi sem -
nej wpro wa dza się w spo sób czy tel ny, a wszel kie
zmia ny do ko ny wa ne w ewi den cji po twier dza się
pod pi sem pre ze sa i in ne go człon ka za rzą du ROD
oraz pie cząt ką za rzą du ROD.

4. O ile prze pis pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go
nie sta no wi ina czej, da ne z ewi den cji mo gą być wy -
ko rzy sty wa ne wy łącz nie dla ce lów okre ślo nych 
w § 8 ust. 1 oraz do ce lów sta tu to wych PZD.

§ 4
1. Ewi den cja za wie ra na stę pu ją ce da ne i in for ma cje:

1) nu mer po rząd ko wy dział ki,
2) po wierzch nię dział ki,
3) imię i na zwi sko oso by lub osób, któ rym przy słu -

gu je ty tuł praw ny do dział ki,
4) miej sce za miesz ka nia oraz ad res do ko re spon -

den cji oso by lub osób, któ rym przy słu gu je ty tuł
praw ny do dział ki,

5) ro dzaj ty tu łu praw ne go do dział ki.
2. Wzór kar ty ewi den cyj nej dział ki sta no wi za łącz nik

nr 1 do ni niej szej uchwa ły.
3. Wpis w ewi den cji nie mo że być usu wa ny.

§ 5
1. Dla każ dej dział ki w ROD za rząd ROD pro wa dzi

osob ną i ozna ko wa ną nu me rem dział ki tecz kę za -
wie ra ją cą ak ta ewi den cyj ne. 

2. Ak ta ewi den cyj ne skła da ją się w szcze gól no ści 
z do ku men tów bę dą cych pod sta wą do ko na nia wpi -
su do ewi den cji, zmia ny je go tre ści, wnio sków 
o wy da nie wy pi su, ko re spon den cji ogól nej oraz do -
ku men tów do ty czą cych zmia ny wpi su lub wy kre ś-
le nia z ewi den cji, a szcze gól nie z wy mie nio nych 
w § 6 i § 7.

3. W ak tach dział ki za cho wu je się wszyst kie do tych -
cza so we do ku men ty do ty czą ce dział ki i zmian
użyt kow ni ków na tej dział ce.

4. Da ne za war te w ewi den cji i ak tach ewi den cyj nych
pod le ga ją ochro nie prze wi dzia nej w prze pi sach 
o ochro nie da nych oso bo wych, bez obo wiąz ku re -
je stra cji przez Ge ne ral ne go In spek to ra Da nych
Oso bo wych i nie mo gą być udo stęp nia ne oso bom
trze cim, chy ba że prze pis pra wa po wszech nie obo -
wią zu ją ce go sta no wi ina czej.

§ 6
Pod sta wę wpi su do ewi den cji sta no wi do ku ment po -

twier dza ją cy na by cie pra wa do dział ki. Do ku men tem
tym mo że być w szcze gól no ści:

a) do ku ment po twier dza ją cy usta no wie nie pra wa do
dział ki przed dniem 19 stycz nia 2014 r.,

b) umo wa dzier ża wy dział ko wej,
c) umo wa o prze nie sie niu praw do dział ki wraz 

z uchwa łą za rzą du ROD o jej za twier dze niu,
d) uchwa ła za rzą du ROD o stwier dze niu wstą pie nia

w sto su nek praw ny wy ni ka ją cy z pra wa do dział ki
po zmar łym dział kow cu,

e) do ku ment usta la ją cy ko mu przy pa dło pra wo do
dział ki po usta niu mał żeń stwa wsku tek roz wo du al -
bo unie waż nie nia mał żeń stwa,

f) orze cze nie są du.

§ 7
Pod sta wę wy kre śle nia z ewi den cji sta no wi do ku ment

po twier dza ją cy wy ga śnię cie pra wa do dział ki. Do ku -
men tem tym mo że być w szcze gól no ści:  

a) do ku ment o wy po wie dze niu umo wy dzier ża wy
dział ko wej, z ad no ta cją o upły wie ter mi nu wy po -
wie dze nia,

b) pi sem ne po ro zu mie nie w spra wie roz wią za nia
umo wy dzier ża wy dział ko wej za zgo dą obu stron,

UCHWAŁA Nr 215/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 wrze śnia 2015 r.
w spra wie okre śle nia za sad pro wa dze nia i funk cjo no wa nia 

Ewi den cji Dzia łek w ROD
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c) umo wa o prze nie sie niu praw do dział ki wraz 
z uchwa łą za rzą du ROD o jej za twier dze niu,

d) akt zgo nu,
e) uchwa ła w spra wie li kwi da cji ROD lub je go czę -

ści,
f) do ku ment usta la ją cy ko mu przy pa dło pra wo do

dział ki po usta niu mał żeń stwa wsku tek roz wo du al -
bo unie waż nie nia mał żeń stwa,

g) orze cze nie są du.

§ 8
1. Wy pis z ewi den cji wy da je za rząd ROD na pi sem ny

wnio sek. Upraw nio nym do zło że nia wnio sku jest
or gan PZD, dział ko wiec któ re go do ty czy wpis (wy -
kre śle nie) lub oso ba bli ska ubie ga ją ca się o pra wo
do dział ki po zmar łym dział kow cu.

2. Wy pis pod pi sy wa ny jest przez pre ze sa (pierw sze -
go wi ce pre ze sa) za rzą du ROD i in ne go człon ka za -
rzą du ROD oraz ostem plo wy wa ny pie cząt ką za -
rzą du ROD.

3. Wzór wy pi su sta no wi za łącz nik nr 2 do ni niej szej
uchwa ły.

§ 9
1. Bez po śred ni nad zór nad pra wi dło wym pro wa dze -

niem ewi den cji przez za rzą dy ROD spra wu je Pre -
zy dium wła ści we go okrę go we go za rzą du PZD. 

2. Nad zór nad funk cjo no wa niem ewi den cji spra wu je
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 10
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Warszawa, dnia 30 września 2015 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 6, 
10 i 13 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po sta -
na wia wpro wa dzić jed no li te za sa dy i tryb po stę po wa nia
or ga nów Związ ku w przy pad ku zwro tu grun tu na rzecz
wła ści cie la w związ ku z nie za go spo da ro wa niem te re nu
przez PZD. 

§ 1
1. Przez te ren nie za go spo da ro wa ny na le ży ro zu mieć

te ren, któ ry:
a) ni gdy nie był za go spo da ro wa ny przez PZD na

ce le ogrod nic twa dział ko we go, lub
b) z uwa gi na ta kie czyn ni ki jak: nie ko rzyst ne lub

nie atrak cyj ne po ło że nie, brak moż li wo ści je go
za go spo da ro wa nia przez ROD zgod nie z usta wą
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, czy brak
chęt nych na no we dział ki ro dzin ne, od daw na
jest nie wy ko rzy sty wa ny przez dział kow ców 
i Zwią zek, oraz

c) nie znaj du je się na nim ża den ma ją tek Związ ku

ani dział kow ców, a dal sze utrzy my wa nie tej nie -
ru cho mo ści ge ne ru je je dy nie ko niecz ność po no -
sze nia kosz tów przez ro dzin ny ogród dział ko wy.

2. Te ren, któ ry speł nia wa run ki opi sa ne w ust. 1
uchwa ły, wi nien być zwró co ny wła ści cie lo wi 
tj. gmi nie lub Skar bo wi Pań stwa, zgod nie z pro ce -
du rą okre ślo ną w ni niej szej uchwa le.

3. Prze pi sy okre ślo ne w przed mio to wej uchwa le, są
zgod ne z za sa da mi okre ślo ny mi w ko dek sie cy wil -
nym i w usta wie o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi 
z dnia 21 sierp nia 1997 ro ku, w za kre sie roz wią zy -
wa nia pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go i wy ga sza -
nia pra wa użyt ko wa nia.

§ 2
1. Or ga nem upraw nio nym do wy ra że nia zgo dy na

zwrot grun tu wła ści cie lo wi w związ ku z nie za go -
spo da ro wa niem te re nu jest Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD.

2. De cy zje w spra wach wy ra ża nia zgo dy na zwrot
grun tu wła ści cie lo wi w związ ku z nie za go spo da ro -

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 219/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie za sad i try bu zwro tu grun tu na rzecz wła ści cie la w związ ku 

z nie za go spo da ro wa niem te re nu przez PZD
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wa niem te re nu po dej mo wa ne przez in ne niż Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD or ga ny Związ ku są 
z mo cy pra wa nie waż ne.

§ 3
1. De cy zja Związ ku w spra wie zwro tu te re nu nie za go -

spo da ro wa ne go na rzecz wła ści cie la, win na być
każ do ra zo wo po prze dzo na do ko na niem przez okrę -
go wy za rząd PZD szcze gó ło wej oce ny za sad no ści
i ce lo wo ści dal sze go utrzy ma nia ni niej sze go te re -
nu dla dział kow ców i Związ ku, za po trze bo wa nia
na dział ki w da nym re gio nie i moż li wo ści je go za -
go spo da ro wa nia w przy szło ści. 

2. Oce na o któ rej mo wa w ust. 1 w związ ku ze zwro -
tem grun tu na rzecz wła ści cie la po dej mo wa na jest
przez Pre zy dium OZ PZD w for mie uchwa ły.

§ 4
1. Okrę go wy Za rząd PZD prze sy ła do Pre zy dium Kra -

jo wej Ra dy PZD na stę pu ją ce do ku men ty nie zbęd -
ne do wy ra że nia zgo dy na zwrot wła ści cie lo wi
te re nu nie za go spo da ro wa ne go:
a) opi nię za rzą du ROD wska zu ją cą, iż te ren bę dą -

cy przed mio tem zwro tu, sta no wi te ren nie za go -
spo da ro wa ny i nie wy ko rzy sty wa ny na ce le
ogrod nic twa dział ko we go, na któ rym brak jest
in fra struk tu ry Związ ku i dział kow ców;

b) sta no wi sko wła ści cie la grun tu w spra wie prze ję -
cia te re nu nie za go spo da ro wa ne go;

c) uchwa łę pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD,
po twier dza ją cą, że te ren jest nie użyt ko wa ny, jak
rów nież nie ma moż li wo ści je go za go spo da ro -
wa nia przez dział kow ców i Zwią zek (w uchwa -
le na le ży rów nież wska zać stro nę zo bo wią za ną

do po kry cia wszel kich kosz tów no ta rial nych i in -
nych opłat są do wych zwią za nych z do ko na niem
ni niej szej czyn no ści praw nej);

d) ak tu al ny wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys 
z ma py ewi den cyj nej, wska zu ją cy, iż te ren bę dą -
cy przed mio tem zwro tu jest geo de zyj nie wy dzie -
lo ny;

e) ak tu al ny od pis z księ gi wie czy stej pro wa dzo nej
dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy nu me ry 
i po wierzch nię dzia łek geo de zyj nych, któ re bę dą
zwró co ne wła ści cie lo wi (w przy pad ku, gdy da na
księ ga wie czy sta jest pro wa dzo na przez wła ści -
wy Sąd Re jo no wy w wer sji elek tro nicz nej, do -
pusz cza się moż li wość prze sła nia wy dru ków
elek tro nicz nych).

2. W opar ciu o do ku men ty, o któ rych mo wa w ust. 1,
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mu je uchwa -
łę wy ra ża ją cą zgo dę na roz wią za nie pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go lub wy ga sze nie pra wa użyt ko -
wa nia.

3. Na pod sta wie uchwa ły wy mie nio nej w pkt 2, na
wnio sek OZ PZD oso by upraw nio ne do re pre zen to -
wa nia PZD udzie lą sto sow ne go peł no moc nic twa.

§ 5
Po roz wią za niu pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go bądź

wy ga sze niu pra wa użyt ko wa nia do te re nu nie za go spo -
da ro wa ne go, okrę go wy za rząd PZD zo bo wią za ny jest do
prze ka za nia po wyż szych do ku men tów do Re je stru ROD
i ujaw nie nia w nim do ko na nie przed mio to wej czyn no ści
praw nej.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 30 wrze śnia 2015 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt. 6 i 13
Sta tu tu PZD po sta na wia wpro wa dzić jed no li te za sa dy 

i tryb po stę po wa nia or ga nów Związ ku w przy pad ku ob -
cią ża nia ma jąt ku trwa łe go PZD po przez usta na wia nie
słu żeb no ści prze sy łu.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 220/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 wrze śnia 2015 r.
w spra wie za sad i try bu ob cią ża nia ma jąt ku trwa łe go PZD po przez 

usta na wia nie słu żeb no ści prze sy łu
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§ 1
1. Sto sow nie do art. 305¹ Ko dek su cy wil ne go, w przy -

pad ku za ist nie nia ko niecz no ści wy bu do wa nia przez
przed się bior stwo urzą dze nia słu żą ce go do do pro -
wa dza nia lub od pro wa dza nia pły nów, pa ry, ga zu,
ener gii elek trycz nej lub in ne go urzą dze nia po dob -
ne go, któ re nie na le ży do czę ści skła do wych nie ru -
cho mo ści, ma ją tek trwa ły PZD moż na ob cią żyć
słu żeb no ścią prze sy łu.

2. Słu żeb ność prze sy łu po le ga na tym, że przed się -
bior ca mo że ko rzy stać w ozna czo nym za kre sie 
z nie ru cho mo ści ob cią żo nej, zgod nie z prze zna cze -

niem tych urzą dzeń.
3. Słu żeb ność prze sy łu moż na usta no wić wy łącz nie

na grun tach, bę dą cych wła sno ścią PZD lub znaj du -
ją cych się w użyt ko wa niu wie czy stym Związ ku.

4. Or ga nem upraw nio nym do wy ra że nia zgo dy na
usta no wie nie słu żeb no ści prze sy łu jest Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD.

5. De cy zje w spra wach usta no wie nia słu żeb no ści
prze sy łu po dej mo wa ne przez in ne niż Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD or ga ny Związ ku są z mo cy
pra wa nie waż ne.

Roz dział I
Po sta no wie nia ogól ne

§ 2
1. Or ga nem upo waż nio nym do pro wa dze nia ne go cja -

cji w za kre sie usta no wie nia słu żeb no ści prze sy łu,
jak rów nież do do ko ny wa nia osta tecz nej oce ny do -
ku men ta cji i wa run ków jej usta no wie nia, jest Pre -
zy dium OZ PZD.

2. Okrę go wy Za rząd PZD zo bo wią za ny jest do pod pi -
sa nia po ro zu mie nia okre śla ją ce go wa run ki usta no -
wie nia słu żeb no ści prze sy łu.

3. Po ro zu mie nie win no za wie rać w szcze gól no ści:
a) okre śle nie stron, wraz ze wska za niem nu me ru

KRS i sie dzi by przed się bior cy;
b) ozna cze nie dział ki geo de zyj nej, na któ rej usta no -

wio na bę dzie słu żeb ność prze sy łu, ewen tu al nie
ma pę z prze bie giem in we sty cji (w przy-
pad ku, gdy słu żeb ność prze sy łu bę dzie obej mo -
wa ła je dy nie część dział ki geo de zyj nej, za sad nym
by ło by roz wa że nie moż li wo ści do ko na nia sto -
sow ne go po dzia łu geo de zyj ne go, w ce lu unik nię -
cia ob cią ża nia słu żeb no ścią ca łej nie ru cho mo ści);

c) za kres słu żeb no ści prze sy łu oraz do kład ny spo -
sób jej wy ko ny wa nia;

d) okre śle nie do kład ne go spo so bu ko rzy sta nia 
z nie ru cho mo ści, w szcze gól no ści po przez usta -
le nie wszel kich oko licz no ści do ty czą cych
umiesz cze nia oraz eks plo ata cji urzą dzeń, ta kich
jak miej sce ich in sta la cji, czy spo sób, w ja ki
przed się bior ca bę dzie mógł ko rzy stać z nie ru -
cho mo ści, w ce lu do ko ny wa nia na praw;

e) wska za nie pod mio tu, któ ry po nie sie kosz ty usta -
no wie nia słu żeb no ści, w tym kosz ty no ta rial ne;

f) okre śle nie wy na gro dze nia dla PZD za usta no wie -
nie słu żeb no ści prze sy łu (na pod sta wie uzgod -

nio nej mię dzy stro na mi ce ny, bądź w opar ciu 
o spo rzą dzo ny przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go
ope rat sza cun ko wy);

g) okre śle nie cza su, na ja ki słu żeb ność prze sy łu ma
zo stać usta no wio na;

h) za pis, iż w przy pad ku, gdy przy wy ko ny wa niu
czyn no ści zwią za nych z bu do wą, eks plo ata cją,
kon ser wa cją, na pra wą, re mon tem, wej ściem i
do jaz dem na te ren nie ru cho mo ści ob cią żo nej,
przed się bior ca wy rzą dzi szko dę w ma jąt ku PZD
lub dział kow ców, zo bo wią za ny bę dzie do jej na -
pra wie nia na za sa dach okre ślo nych w ko dek sie
cy wil nym;

i) za pis o zło że niu, w spo rzą dzo nym ak cie no ta rial -
nym o usta no wie nie słu żeb no ści prze sy łu, wnio -
sku o wy dzie le nie przez wła ści wy Sąd Re jo no wy
z księ gi wie czy stej dział ki geo de zyj nej, któ ra bę -
dzie ob cią żo na słu żeb no ścią prze sy łu; 

j) klau zu lę o wej ściu w ży cie po ro zu mie nia po
przy ję ciu go przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD.

§ 3
1. Okrę go wy Za rząd PZD prze sy ła do Kra jo wej Ra dy

PZD na stę pu ją ce do ku men ty nie zbęd ne do pod ję -
cia de cy zji o usta no wie nie słu żeb no ści prze sy łu:
a) wnio sek przed się bior cy;
b) pod pi sa ne po ro zu mie nie;
c) w przy pad ku, gdy in we sty cja nie zo sta ła jesz cze

wy ko na na, do ku ment, któ ry da je gwa ran cję, że
przed się wzię cie zo sta nie zre ali zo wa ne;

d) ak tu al ny wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys 
z ma py ewi den cyj nej;

Roz dział II
Za sa dy usta na wia nia słu żeb no ści prze sy łu
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e) w przy pad ku do ko na nia po dzia łu geo de zyj ne go
wy dzie la ją ce go dział kę, na któ rej bę dzie usta no -
wio na słu żeb ność prze sy łu, osta tecz ną de cy zję
za twier dza ją cą przed mio to wy po dział; 

f) ak tu al ny od pis z księ gi wie czy stej pro wa dzo nej
dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy nu me ry i
po wierzch nię dzia łek geo de zyj nych, na któ rych
ma zo stać usta no wio na słu żeb ność prze sy łu (w
przy pad ku, gdy da na księ ga wie czy sta jest pro -
wa dzo na przez wła ści wy Sąd Re jo no wy w wer -
sji elek tro nicz nej, do pusz cza się moż li wość
prze sła nia wy dru ków elek tro nicz nych);

g) in for ma cję o sta nie za go spo da ro wa nia dzia łek
geo de zyj nych, na któ rych ma zo stać usta no wio -
na słu żeb ność prze sy łu;

h) opi nię za rzą du ROD stwier dza ją cą, że usta no -
wie nie słu żeb no ści prze sy łu nie spo wo du je żad -
nych utrud nień w funk cjo no wa niu ogro du oraz
nie bę dzie na ru szać ani ogra ni czać praw dział -
kow ców;

i) uchwa łę Pre zy dium OZ PZD do ko nu ją cą osta -
tecz nej oce ny do ku men ta cji i wa run ków usta no -
wie nia słu żeb no ści prze sy łu;

2. W opar ciu o wy mie nio ne w pkt. 1 do ku men ty, Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mu je uchwa łę w
spra wie usta no wie nia słu żeb no ści prze sy łu i prze -
ka zu je ją do wy ko na nia Pre zy dium OZ PZD.

3. Na pod sta wie uchwa ły wy mie nio nej w pkt. 2, oso -
by upra wio ne do re pre zen to wa nia PZD na wnio sek
okrę go we go za rzą du PZD udzie lą peł no moc nic twa.

Roz dział III
Po sta no wie nia koń co we

§ 4
1. Środ ki fi nan so we sta no wią ce wy na gro dze nie dla

PZD za usta no wie nie słu żeb no ści prze sy łu gro ma -
dzo ne są na okrę go wym Fun du szu Roz wo ju ROD
pro wa dzo nym przez wła ści wy okrę go wy za rząd
PZD.  

2. Wy ko rzy sta nie po wyż szych środ ków fi nan so wych
od by wa się zgod nie z obo wią zu ją cy mi w PZD za -
sa da mi i pro ce du ra mi od no szą cy mi się do Fun du -
szu Roz wo ju ROD.

§ 5
Po usta no wie niu słu żeb no ści prze sy łu w for mie ak tu

no ta rial ne go oraz po wy dzie le niu dział ki geo de zyj nej z
ak tu al nej księ gi wie czy stej i za ło że niu dla niej no wej

księ gi wie czy stej, Okrę go wy Za rząd PZD zo bo wią za ny
jest do prze ka za nia po wyż szych do ku men tów do Re je -
stru ROD i ujaw nie nia w nim przed mio to we go ogra ni -
czo ne go pra wa rze czo we go.

§ 6
W przy pad ku re ali za cji in we sty cji, usta na wia nie słu -

żeb no ści prze sy łu nie wy klu cza sto so wa nia pro ce dur w
za kre sie cza so we go za ję cia te re nu obo wią zu ją cych w
Pol skim Związ ku Dział kow ców.

§ 7
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 30 wrze sień 2015 r. 

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 2 i 6 sta -
tu tu PZD oraz w związ ku z  uchwa łą nr 4/XVIII/2014
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 21.02.2014 r. w spra wie
opra co wa nia za sad koń czą cych for mal ny pro ces wy od -
ręb nie nia się ROD z Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
ce lu za pew nie nia pra wi dło we go i zgod ne go z art. 73
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 13
grud nia 2013 r. (Dz. U. 2014 poz. 40) wy od ręb nie nia się
ROD po sta na wia, co na stę pu je:

§1
1. Z dniem wpi su w Kra jo wym Re je strze Są do wym 

i uzy ska nia oso bo wo ści praw nej sto wa rzy sze nie
ogro do we po wo ła ne na pod sta wie uchwa ły o wy -
od ręb nie niu się ro dzin ne go ogro du dział ko we go
(zwa ne da lej sto wa rzy sze niem ogro do wym) sta je się
na stęp cą praw nym PZD w za kre sie praw i obo wiąz -
ków PZD w sto sun ku do ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go. W szcze gól no ści na stęp stwo praw ne
obej mu je pra wa do nie ru cho mo ści zaj mo wa nych
przez ro dzin ny ogród dział ko wy, wła sność in fra -
struk tu ry ogro do wej oraz środ ki na ra chun kach
ban ko wych pro wa dzo nych dla ROD. 

2. Po sta no wie nie o re je stra cji sto wa rzy sze nia ogro do -
we go w Kra jo wym Re je strze Są do wym sta no wi
pod sta wę za koń cze nia dzia łal no ści ogro du dział ko -
we go pro wa dzo ne go przez Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, w tym skre śle nia ROD z Re je stru ROD . 

§ 2
Po wy da niu po sta no wie nia o re je stra cji sto wa rzy sze -

nia ogro do we go w Kra jo wym Re je strze Są do wym, w ce -
lu za koń cze nia dzia łal no ści ro dzin ne go ogro du dział-
ko we go w Pol skim Związ ku Dział kow ców okrę go we za -
rzą dy PZD po win ny nie zwłocz nie:

1. pod jąć przez Pre zy dium OZ PZD uchwa łę w spra -
wie stwier dze nia wy łą cze nia się ROD zgod nie 
z usta wą o ROD wraz z ozna cze niem nie ru cho mo -
ści, za ję tej przez ro dzin ny ogród dział ko wy (nu mer
re je stro wy, po wierzch nia ROD i licz ba dzia łek ro -
dzin nych, nu me ry dzia łek geo de zyj nych, ty tuł praw -
ny PZD i do ku men ty praw ne z nim zwią za ne)

2. prze ka zać pro to ko łem zdaw czo od bior czym nie ru -
cho mo ści, zaj mo wa ne przez ROD i in fra struk tu rę
ogro do wą, chy ba że sto wa rzy sze nie ogro do we nie
chce przy stą pić do pod pi sa nia ta kie go pro to ko łu

3. prze ka zać pro to ko łem zdaw czo od bior czym do ku -
men ty fi nan so wo -księ go we i or ga ni za cyj no -praw ne
do ty czą ce ROD, chy ba że sto wa rzy sze nie ogro do -
we nie chce przy stą pić do pod pi sa nia ta kie go pro -
to ko łu

4. po in for mo wać wła ści cie li grun tów za ję tych przez
ROD o prze ję ciu przez sto wa rzy sze nie ogro do we
na pod sta wie art. 73 ust. 3 usta wy o ROD praw do
nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez ROD i wła sno -
ści in fra struk tu ry ogro do wej 

5. po in for mo wać ban ki o prze ję ciu przez sto wa rzy -
sze nie ogro do we na pod sta wie art. 73 ust. 3 usta wy
o ROD środ ków na ra chun kach ban ko wych pro wa -
dzo nych dla ROD

6. zło żyć w Urzę dzie Skar bo wym NIP - 2 w ce lu wy -
kre śle nia Nu me ru Iden ty fi ka cji Po dat ko wej, któ ry
przy słu gi wał ROD

7. po wia do mić Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych, do -
staw ców me diów i in nych kon tra hen tów o za prze -
sta niu funk cjo no wa nia ROD w struk tu rach PZD

8. pod jąć dzia ła nia zgod ne z obo wią zu ją cy mi w PZD
wy tycz ny mi w spra wie spo rzą dze nia spra woz dań
fi nan so wych na oko licz ność wy od ręb nie nia ROD

§ 3
1. W ce lu skre śle nia ROD z Re je stru ROD Kra jo wej

Ra dy PZD okrę go wy za rząd PZD wi nien wy stą pić
do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z wnio skiem o
pod ję cie uchwa ły w tej spra wie. Do wnio sku win -
ny być za łą czo ne na stę pu ją ce do ku men ty:
a) od pis ak tu al ny z Kra jo we go Re je stru Są do we go

do ty czą cy sto wa rzy sze nia ogro do we go
b) uchwa ła Pre zy dium OZ PZD w spra wie stwier -

dze nia wy łą cze nia się ROD zgod nie z usta wą 
o ROD wraz z ozna cze niem nie ru cho mo ści, za -
ję tej przez ro dzin ny ogród dział ko wy, o któ rej
mo wa w § 2 pkt. 1 uchwa ły

c) pro to kół zdaw czo -od bior czy w za kre sie nie ru -
cho mo ści, zaj mo wa nych przez ROD i in fra struk -
tu ry ogro do wej, o któ rym mo wa w § 2 pkt. 2
uchwa ły (al bo oświad cze nie, że sto wa rzy sze nie
ogro do we mi mo we zwa nia nie przy stą pi ło do
pod pi sa nia pro to ko łu)

d) do ku men ty for mal no -praw ne po twier dza ją ce, że
ty tuł praw ny PZD do grun tu ROD zo stał wy kre -
ślo ny z ewi den cji grun tów i ksiąg wie czy stych -
o ile okrę go wy za rząd PZD jest w ich po sia da niu

e) wnio sek o wy kre śle nie ROD z REGON 

UCHWAŁA NR 221/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 wrze śnia 2015 r.
w spra wie skre śle nia ROD z Re je stru ROD 

w związ ku z wy łą cze niem się na pod sta wie usta wy o ROD
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2. Da ne ROD, któ ry wy łą czył się z PZD win ny być
uprzed nio uzgod nio ne w Re je strze ROD w opar ciu
o ak tu al ny stan praw ny bądź po sia da ną wie dzę. 

3. Po otrzy ma niu uchwa ły Pre zy dium KR PZD o skre -
śle niu ROD z Re je stru ROD w związ ku z wy łą cze -
niem się na pod sta wie usta wy o ROD okrę go wy

za rząd PZD ujaw ni skre śle nie ROD w Re je strze
ROD z za sto so wa niem od po wied nich funk cji pro -
gra mu.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 30 wrze śnia 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 222/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 wrze śnia 2015 r.
w spra wie łą cze nia i po dzia łu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 1, 6 i 7

Sta tu tu PZD wpro wa dza jed no li te za sa dy i tryb łą cze nia
i po dzia łu ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Roz dział I
Łą cze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych

§ 1
1. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, po sia da ją ce ten sam

sta tus, pod le ga ją łą cze niu przez pre zy dium okrę go -
we go za rzą du PZD, w przy pad ku, gdy:

a) po mi mo pod ję tych ze stro ny pre zy dium okrę go we -
go za rzą du PZD sta rań, przy naj mniej w jed nym z
łą czo nych ogro dów nie funk cjo nu ją wszyst kie or -
ga ny sta tu to we Związ ku (z uwa gi na zbyt ma łą licz -
bę dział kow ców lub z in nych przy czyn),

b) łą czo ne ogro dy po ło żo ne są w jed nej dziel ni cy lub
tej sa mej miej sco wo ści bądź gmi nie w bez po śred -
nim są siedz twie, nie wiel kiej od le gło ści lub sta no -
wią jed no li ty i zwar ty kom pleks ogro do wy, a dal sze
ich funk cjo no wa nie w roz drob nie niu or ga ni za cyj -
nym jest nie uza sad nio ne,

2. Wszel kie czyn no ści or ga ni za cyj ne w po stę po wa niu
po łą cze nio wym po dej mu je pre zy dium okrę go we go
za rzą du PZD.

§ 2
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD mo że pod jąć

uchwa łę o łą cze niu ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych o tym sa mym sta tu sie w przy pad ku speł nie -
nia co naj mniej jed ne go z po niż szych wa run ków:
a) po mi mo in ter wen cji pre zy dium okrę go we go za -

rzą du PZD po wo ła ne or ga ny ROD nie wy peł nia -
ją swo ich sta tu to wych za dań i nie re ali zu ją pod -
sta wo wych ce lów i za dań PZD,

b) ro dzin ny ogród dział ko wy jest jed nost ką nie sa -
mo dziel ną pod wzglę dem eko no micz nym, a po -
sia da ne środ ki fi nan so we nie za pew nia ją re a-
li za cji ce lów i za dań sta tu to wych oraz wy klu cza -
ją moż li wość pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ogro du ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej.

2. W po stę po wa niu po łą cze nio wym czyn no ści or ga -
ni za cyj ne po dej mu ją wła ści we or ga ny łą czo nych
ogro dów.

3. W przy pad ku, gdy or ga ny ogro du, o któ rych mo wa
w ust. 2 nie po dej mu ją czyn no ści or ga ni za cyj nych
za sto so wa nie ma § l ust 2.

§ 3
Łą cze nie ogro dów o tym sa mym sta tu sie mo że na stą -

pić z ini cja ty wy or ga nów sta tu to wych ogro dów, któ re
ma ją ulec po łą cze niu. Do wy stą pie nia z wnio skiem o
wy da nie przez pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD
uchwa ły ze zwa la ją cej na łą cze nie upraw nio ny jest:

a) za rząd ROD,
b) wal ne ze bra nie.
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§ 4
Uchwa łę w spra wie po łą cze nia ogro dów po dej mu je

pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

§ 5
Nad zór nad ca ło ścią spraw zwią za nych z łą cze niem

ogro dów na każ dym eta pie po stę po wa nia łą cze nio we go
spra wu je pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

§ 6
Przed wy da niem de cy zji, o któ rej mo wa w § 4 pre zy -

dium okrę go we go za rzą du PZD ana li zu je wnio ski, o któ -
rych mo wa w § 3 ust. l, ich za sad ność oraz usta la czy
zo sta ły speł nio ne kry te ria okre ślo ne w Roz dzia le I.

§ 7
1. Za rzą dy łą czo nych ogro dów przy go to wu ją nie zbęd ną

do ku men ta cję oraz spra woz da nia (w tym fi nan so we)
na dzień za koń cze nia dzia łal no ści oraz przy go to wu ją
wal ne ze bra nie ogro dów w ce lu za twier dze nia spra -
woz dań. Wal ne ze bra nia łą czo nych ogro dów po win -
ny od być się w tym sa mym ter mi nie.

2. Za rzą dy łą czo nych ogro dów wspól nie z pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD za wia da mia ją człon ków
PZD o ter mi nie i miej scu wal ne go ze bra nia w łą -
czo nych ogro dach.

3. Tryb zwo ły wa nia wal nych ze brań okre śla § 60 sta -
tu tu PZD.

§ 8
Za rzą dy łą czo nych ogro dów współ pra cu jąc ze so bą

przy go to wu ją wal ne ze bra nie wy bor cze, w tym nie zbęd -
ne pro jek ty uchwał do ty czą cych pla nu pra cy, pre li mi na -
rza bu dże to we go, wy so ko ści opłat itd. wy ni ka ją cych z
prze pi sów związ ko wych.

§ 9
1. Wal ne ze bra nie wy bor cze po łą czo ne go ogro du od -

by wa się bez po śred nio po ze bra niach spra woz daw -
czych łą czo nych ogro dów.

2. Po przy ję ciu przez wal ne ze bra nia spra woz dań do -
tych cza so we ogra ny PZD łą czo nych ogro dów za -
prze sta ją wy ko ny wa nia funk cji sta tu to wych.

3. Ter min i miej sce wal ne go ze bra nia wy bor cze go po -
łą czo nych ogro dów okre śla się w za wia do mie niu, o
któ rym mo wa w § 7 ust. 2

§ 10
Wal ne ze bra nie wy bor cze wy bie ra ze swo je go gro na

or ga ny Związ ku w ROD, po dej mu je wy ma ga ne sta tu tem
PZD uchwa ły, a tak że okre śla na zwę po łą czo ne go ogro -
du i sie dzi bę za rzą du ROD.

§ 11
No wo wy bra ny za rząd ROD przej mu je pro to ko lar nie

od do tych cza so wych za rzą dów łą czo nych ogro dów
wszel ką do ku men ta cję fi nan so wą, or ga ni za cyj ną, praw -
ną, a tak że pa sy wa i ak ty wa.

§ 12
Ka den cja or ga nów PZD po łą czo ne go ogro du, wy bra -

nych na pierw szym wal nym ze bra niu, upły wa w ro ku bę -
dą cym ro kiem spra woz daw czo-wy bor czym w ro dzin-
nych ogro dach dział ko wych w ca łym Związ ku.

§ 13
Spra wy wszczę te przed po łą cze niem ogro dów przez

za rzą dy łą czo nych ROD przej mu je i roz strzy ga no wo
wy bra ny za rząd ROD.

§ 14
Po po łą cze niu ogro dów pre zy dium okrę go we go za rzą -

du PZD wy stę pu je z wnio skiem o ujaw nie nie zmian w
Re je strze Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych pro wa -
dzo nym przez Pre zy dium KR PZD.

§ 15
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD mo że pod jąć

uchwa łę o po dzia le ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go w na stę pu ją cych przy pad kach:
a) gdy ze wzglę du na wiel kość ro dzin ne go ogro du

dział ko we go (znacz ną licz bę dzia łek) nie jest
moż li wa re ali za cja przez funk cjo nu ją ce or ga ny
ROD za dań sta tu to wych, za cho dzą trud no ści w
ochro nie in te re sów człon ków Związ ku i bie żą -
cym pro wa dze niu spraw ogro du,

b) gdy in fra struk tu ra ogro du oraz roz miesz cze nie
dzia łek unie moż li wia spraw ne za rzą dza nie ogro -

dem oraz nad zór nad pra wi dło wym za go spo da -
ro wa niem ogro du,

2. Ogro dy po wsta łe wsku tek uchwa ły pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD, o któ rej mo wa w ust.
l, po win ny speł niać na stę pu ją ce wa run ki:

a) po sia dać sa mo dziel ne urzą dze nia (licz ni ki zu ży -
cia ener gii elek trycz nej, wo dy),

b) po sia dać zdol ność sa mo fi nan so wa nia i pod sta -
wy eko no micz ne za pew nia ją ce pro wa dze nie
dzia łal no ści prze wi dzia nej sta tu tem PZD, re gu la -
mi nem ROD i in ny mi prze pi sa mi pra wa na rzecz
spo łecz no ści dział kow ców.

Roz dział II
Po dział ro dzin ne go ogro du dział ko we go
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3. Przed pod ję ciem uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. l
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD wy stę pu je do za -
rzą du ROD o opi nię w spra wie po dzia łu ogro du.

§ 16
1. Po dział ogro du mo że na stą pić z ini cja ty wy or ga -

nów ogro du, któ ry ma ulec po dzia ło wi. Do wy stą -
pie nia z wnio skiem o wy da nie przez  Pre zy dium
okrę go wy za rząd PZD uchwa ły ze zwa la ją cej na po -
dział upraw nio ny jest:
a) za rząd ROD,
b) nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie, zwo ła ne spe cjal -

nie w tym ce lu na wnio sek przy naj mniej 1/3
ogól nej licz by człon ków zwy czaj nych da ne go
ROD.

2. Zło że nie wnio sku o po dział ogro du mo że na stą pić
przy za ist nie niu co naj mniej jed ne go z wa run ków
wska za nych w § 15 ust. l pkt b.

3. Do wnio sku o po dział ogro du wnio sko daw ca za łą -
cza szcze gó ło wy plan po dzia łu.

4. Szcze gó ło wy plan po dzia łu ROD po wi nien za wie -
rać co naj mniej:
a) da ne do ty czą ce ilo ści dzia łek i człon ków PZD w

ROD przed po dzia łem i po pro jek to wa nym po -
dzia le ogro du,

b) do kład ny opis in fra struk tu ry w dzie lo nym ROD
i sta nu za go spo da ro wa nia ogro du oraz okre śle -
nie w tym wzglę dzie skut ków po dzia łu,

c) przed sta wie nie ak ty wów i pa sy wów dzie lo ne go
ogro du na dzień zło że nia wnio sku o po dział oraz
pro jek tu ich po dzia łu po mię dzy wy dzie lo ny mi
ogro da mi,

d) ma pę sy tu acyj ną ogro du, uwzględ nia ją cą gra ni -
ce wy dzie lo nych ogro dów z uwi docz nie niem
geo de zyj nych gra nic dzia łek.

§ 17
Wnio sek o do ko na nie po dzia łu wraz z pla nem po dzia -

łu ogro du za rząd ROD prze ka zu je nie zwłocz nie do pre -
zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

§ 18
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD po prze ana li -

zo wa niu wnio sku, je go za sad no ści oraz speł nie niu
kry te riów okre ślo nych w § 15 ust. 2 po dej mu je
uchwa łę o po dzia le ROD.

2. Po dział ogro du do ko ny wa ny jest zgod nie z gra ni ca -
mi geo de zyj ny mi dzia łek.

§ 19
Za rząd ROD, któ ry ma ulec po dzia ło wi przy go to wu je

wal ne ze bra nie spra woz daw czo - wy bor cze.

§ 20
Po przy ję ciu wy ma ga nych sta tu tem PZD spra woz dań,

ze bra nie dzie li się na dwa od ręb ne wal ne ze bra nia wy -
bor cze.

§ 21
Nad zór nad ca ło ścią spraw zwią za nych z po dzia łem

ogro du na każ dym eta pie po stę po wa nia po dzia ło we go
spra wu je pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

§ 22
1. Wal ne ze bra nie ogro du, któ ry ule ga po dzia ło wi oraz

pierw sze wal ne ze bra nia ogro dów po wsta łych w wy ni ku
po dzia łu zwo łu je za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go, któ ry ule ga po dzia ło wi wspól nie z pre zy dium okrę -
go we go za rzą du PZD.

2. Tryb zwo ły wa nia wal nych ze brań okre śla § 60 sta -
tu tu PZD.

§ 23
Wal ne ze bra nia wy bie ra ją or ga ny Związ ku w ROD,

uchwa la ją pla ny pra cy, bu dże ty, a tak że wy so kość opłat
ogro do wych, na zwę ogro du i okre śla ją sie dzi bę za rzą du
ROD.

§ 24
Za rząd wy dzie lo ne go (no wo po wsta łe go ogro du)

przej mu je od do tych cza so we go ogro du wszel ką do ku -
men ta cję fi nan so wą, praw ną, or ga ni za cyj ną, a tak że po -
dzie lo ne ak ty wa i pa sy wa. 

§ 25
Ka den cja or ga nów Związ ku po dzie lo nych ogro dów

wy bra nych na pierw szym wal nym ze bra niu upły wa 
w ro ku bę dą cym ro kiem spra woz daw czo-wy bor czym 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w ca łym Związ ku.

§ 26
Spra wy wszczę te przed po dzia łem ogro du przez za -

rząd przej mu ją i roz strzy ga ją wła ści we za rzą dy.

§ 27
Po po dzia le ogro du pre zy dium okrę go we go za rzą du

PZD wy stą pi do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z wnio -
skiem o do ko na nie nie zbęd nych zmian i uzu peł nień 
w Re je strze Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.
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§ 28
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem uchwa le nia.

Roz dział III
Prze pi sy przej ścio we i koń co we

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt. 1, 6 i 7
Sta tu tu PZD po sta wia okre ślić za da nia dla okrę go wych

za rzą dów PZD i tym sa mym li nię obro ny przed skut ka -
mi rosz czeń zgła sza nych przez oso by fi zycz ne i praw ne
do grun tów ROD:

War sza wa, dnia 30 wrze śnia 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 223/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD

w za kre sie rosz czeń do grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych

1. We wszyst kich Okrę go wych Za rzą dach PZD w ce -
lu po sia da nia ak tu al nej in for ma cji, na ja kim eta pie
jest po stę po wa nie w da nej spra wie rosz cze nio wej
na le ży pro wa dzić re jestr rosz czeń do grun tów ROD
oraz re per to rium spraw są do wych i ad mi ni stra cyj -
nych. Przed mio to we in for ma cje po trzeb ne są do
pro wa dze nia po szcze gól nych spraw, w tym okre -
śle nia dzia łań praw nych, ma ją cych na ce lu w szcze -
gól no ści unik nię cie ko niecz no ści wy da nia grun tu 
i li kwi da cji ROD czy też za pła ty od szko do wa nia za
bez u mow ne ko rzy sta nie. 

2. W każ dej spra wie zwią za nej z rosz cze niem zgła -
sza nym do grun tu ROD, Pre zy dium Okrę go we go
Za rzą du PZD po win no w opar ciu o ana li zę praw ną
i peł ną do ku men ta cję for mal no -praw ną zgro ma dzo -
ną w da nej spra wie, w for mie uchwa ły usta lać kie -
run ki po stę po wa nia. Uchwa ła po win na być po dej-
mo wa na po wcze śniej szej, do kład nej ana li zie praw -
nej zgło szo ne go rosz cze nia, do ko na nej przez rad cę
praw ne go lub kan ce la rię praw ną współ pra cu ją cą 
z Okrę go wym Za rzą dem PZD. Uchwa łę Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du PZD na le ży za wsze za łą czać
do wnio sku do Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie 
o na by cia, zby cia lub ob cią że nia pra wa PZD, któ re
jest czę sto je dy nym roz wią za niem re gu la cji sta nu

praw ne go grun tu ROD zwią za nym z rosz cze niem.
3. Spra wa rosz cze nio wa po win na być na bie żą co ana -

li zo wa na przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD, któ re w za leż no ści od jej roz wo ju, ko lej nych
eta pów po stę po wa nia i roz strzy gnięć w spra wie jest
zo bo wią za ne w ra zie po trze by mo dy fi ko wać wcze -
śniej usta lo ne kie run ki po stę po wa nia.

4. Okrę go wy Za rząd PZD po wi nien bez zwłocz nie in -
for mo wać Kra jo wą Ra dę o prze bie gu spra wy rosz -
cze nio wej, prze sy ła jąc do wia do mo ści ko pie do ku -
men tów. Bo wiem Kra jo wa Ra da spra wu je nad zór
nad spra wa mi pro wa dzo ny mi przez okrę gi.

5. W uza sad nio nych przy pad kach Kra jo wa Ra da PZD
obej mu je pro wa dze nie spraw rosz cze nio wych.
Prze ję cie spra wy na stę pu je na pod sta wie wnio sku
Okrę go we go Za rzą du PZD, w któ rym na le ży wska -
zać przy czy ny i uza sad nić prze ka za nie spra wy do
pro wa dze nia przez Kra jo wą Ra dę PZD. Na tej pod -
sta wie Pre zes Związ ku po dej mu je de cy zję, wska -
zu jąc oso bę od po wie dzial ną za dal sze pro wa dze nie
spra wy rosz cze nio wej. 

6. Okrę go wy Za rząd PZD po wi nien sys te ma tycz nie
in for mo wać Za rząd ROD, któ ry jest ob ję ty rosz cze -
niem o sy tu acji praw nej ogro du, to czą cym się po -
stę po wa niu, no wych oko licz no ściach i za gro -

I. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny prze strze gać pro ce dur obo wią zu ją cych w PZD w za kre sie 
rosz czeń do grun tów ROD, któ re po zwo lą na bie żą co ana li zo wać prze bieg spraw rosz cze nio wych 
i wy pra co wać me to dy obro ny Związ ku i dział kow ców przed ich ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi, 

a w szcze gól no ści:
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że niach dla dział kow ców. 
7. W ce lu rze tel nej oce ny spra wy rosz cze nio wej, do -

ku men ta cja for mal no -praw na ROD po win na być
uzgod nio na z Re je strem ROD, a rosz cze nie ujaw -
nio ne w pro gra mie Re jestr ROD, któ ry po sia da od -
po wied nią funk cję w tym za kre sie. Uzgod nie nie

sta nu praw ne go grun tów ROD z Re je strem ko -
niecz ne jest rów nież w ce lu wy da nia ak tu al ne go
wy pi su, któ ry w spra wach są do wych i ad mi ni stra -
cyj nych jest nie jed no krot nie je dy nym do ku men tem,
po twier dza ją cym pra wa PZD do grun tu ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go.

II. Spra wy zwią za ne z rosz cze nia mi zgła sza ny mi do grun tów ROD po win ny być pro wa dzo ne 
w Okrę go wych Za rzą dach PZD przez oso by po sia da ją ce od po wied nie kwa li fi ka cje 

i do świad cze nie w tym za kre sie

1. W każ dym Okrę go wym Za rzą dzie PZD spra wy są -
do we i ad mi ni stra cyj ne z za kre su rosz czeń mu szą
być po wie rzo ne za trud nio ne mu w OZ PZD in spek -
to ro wi ds. te re no wo -praw nych lub rad cy praw ne -
mu. 

2. W przy pad ku po wie rze nia spra wy rosz cze nio wej
do pro wa dze nia przez ze wnętrz ną kan ce la rię praw -
ną, Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny spra wo wać
więk szy nad zór nad jej prze bie giem oraz za pa dły -

mi roz strzy gnię cia mi. W tym ce lu po win ni zo stać
wy zna cze ni kon kret ni pra cow ni cy od po wie dzial ni
za nad zór nad pro wa dze niem spra wy rosz cze nio -
wej w Okrę go wym Za rzą dzie PZD.

3. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny współ pra co wać 
z Kra jo wą Ra dą PZD. Współ pra ca po win na po le -
gać na do radz twie i ukie run ko wy wa niu dzia łań
praw nych Okrę go wych Za rzą dów PZD w spra wach
rosz cze nio wych. 

III. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny brać udział i ak tyw nie uczest ni czyć we wszyst kich 
po stę po wa niach są do wych i ad mi ni stra cyj nych zwią za nych z rosz cze nia mi zgła sza ny mi 

przez oso by fi zycz ne i praw ne 

1. W przy pad ku, gdy by sąd bądź or gan ad mi ni stra cji
od mó wił PZD przy mio tu stro ny, na le ży bez względ -
nie zło żyć śro dek od wo ław czy od ta kie go roz strzy -
gnię cia al bo wzru szyć pra wo moc ny wy rok lub
osta tecz ną de cy zję w try bie wzno wie nia po stę po -
wa nia.

2. W po stę po wa niach zwią za nych z re ali za cją rosz czeń
osób trze cich do grun tu ROD lub je go czę ści pod no -
sić ure gu lo wa nia wy ni ka ją ce z art. 25 i 26 usta wy z
dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, któ re na kła da ją na Skarb Pań stwa al bo jed -
nost kę sa mo rzą du te ry to rial ne go, bę dą cych
wła ści cie la mi grun tu obo wiąz ki w za kre sie wy pła ty
od szko do wa nia, a w przy pad ku zwro tu wy własz czo -
nej nie ru cho mo ści - rów nież od two rze nia ogro du.
Art. 25 i 26 po wi nien być rów nież sto so wa ny do

spraw wszczę tych, a nie za koń czo nych przed wej -
ściem w ży cie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

3. W przy pad kach uza sad nio nych, Okrę go we Za rzą dy
PZD mo gą ko rzy stać ze środ ków zgro ma dzo nych
na Fun du szu Obro ny ROD zgod nie z obo wią zu ją -
cy mi w tym za kre sie prze pi sa mi PZD, któ re są
prze zna czo ne na po kry cie kosz tów wy ni ka ją cych
ze stwier dzo nych pra wo moc ny mi wy ro ka mi są do -
wy mi zo bo wią zań z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta -
nia z grun tu przez PZD, wy da nia nie ru cho mo ści
zaj mo wa nych przez ROD, jak rów nież kosz tów
zwią za nych z re gu la cją sta nu praw ne go nie ru cho -
mo ści, w tym kosz tów są do wych i eg ze ku cyj nych
za są dzo nych w po stę po wa niach są do wych i ad mi -
ni stra cyj nych.

1. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny spraw dzać za pi -
sy i na bie żą co mo ni to ro wać stan ksiąg wie czy stych
pro wa dzo nych dla grun tów ROD, aby w ra zie
stwier dze nia uwłasz cze nia się na nich za kła dów
pra cy móc za kwe stio no wać ich pra wa.

2. W przy pad ku stwier dze nia, że ROD ma nie ure gu lo -

wa ny stan praw ny, wy ni ka ją cy z bra ku do ku men -
ta cji po twier dza ją cej pra wo PZD do grun tu, Okrę -
go we Za rzą dy PZD po win ny wy stą pić do są dów
wie czy stok się go wych z wnio skiem o ujaw nie nie
in for ma cji, że na da nym grun cie fi zycz nie funk cjo -
nu je ROD.

IV. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny kon ty nu ować ba da nia i po dej mo wać dzia ła nia w za kre sie re gu la cji
sta nu praw ne go grun tów ROD, w szcze gól no ści w za kre sie ujaw nia nia praw PZD 

w księ gach wie czy stych. Czyn no ści te po win ny się od by wać przy więk szym za an ga żo wa niu 
i po mo cy za rzą dów ROD.
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3. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny po zy ski wać źró -
dło wą do ku men ta cję for mal no -praw ną i ujaw niać
w księ gach wie czy stych pra wa przy słu gu ją ce PZD,
w szcze gól no ści ogra ni czo ne pra wo rze czo we –

użyt ko wa nie, któ re go wpis w III dzia le księ gi wie -
czy stej ma cha rak ter fa kul ta tyw ny, lecz ma zna cze -
nia dla po twier dze nia ist nie nia ROD na
nie ru cho mo ści. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt. 1 i 7
Sta tu tu PZD z uwzględ nie niem za pi sów usta wy z dnia
13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w
gmi nach (z późń. zm.) zwa nej usta wą śmie cio wą oraz
Re gu la mi nu ROD po sta na wia:

§1
Usta lić na stę pu ją ce wy tycz ne dla za rzą dów ROD 

i ogro dów, ob ję tych usta wą śmie cio wą:
1) za rzą dy ROD po win ny sto so wać za sa dy wy wo zu

śmie ci, obo wią zu ją ce na te re nie gmi ny, gdzie po ło -
żo ny jest ROD.

2) za rzą dy ROD po win ny na bie żą co śle dzić zmia ny
od no szą ce się do no wych za sad wy wo zu śmie ci
m.in. na stro nach in ter ne to wych gmin. W szcze gól -
no ści, za rzą dy ROD po win ny śle dzić ewen tu al ne
zmia ny w staw kach opłat oraz ewen tu al ne zwol nie -
nia z opłat za wy wóz śmie ci, któ ry mi gmi na mo że
ob jąć pew ne frak cje od pa dów (np. od pa dy zie lo ne).

3) za rzą dy ROD nie po win ny do pusz czać do za miesz -
ki wa nia na dział kach. W prze ciw nym ra zie, gmi na
mo że uznać te re ny ROD ja ko nie ru cho mo ści za -
miesz ki wa ne, dla któ rych obo wią zu ją wyż sze staw -
ki opłat niż dla nie ru cho mo ści nie za miesz ka nych.
W szcze gól no ści, że dział ki w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych słu żą wy łącz nie ce lom re kre acyj nym
i upra wo wym. Obo wią zu je na nich cał ko wi ty za -
kaz za miesz ki wa nia i za mel do wa nia. 

4) za rzą dy ROD po win ny za pew nić fir mom, któ re
wy gra ją prze tar gi gmin ne na od biór od pa dów swo -
bod ny do stęp do miejsc, w któ rych usy tu owa no po -
jem ni ki do zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych.
Po jem ni ki win ny być usta wio ne w miej scu umoż li -

wia ją cym od biór tych od pa dów m.in. po przez
wjazd na te ren ogro du. Po jem ni ki win ny być utrzy -
my wa ne w od po wied nim sta nie sa ni tar nym, po -
rząd ko wym i tech nicz nym oraz od po wia dać
frak cjom od pa dów, któ re bę dą w nich zbie ra ne. Po -
ło że nie po jem ni ków nie po win no być uciąż li we dla
użyt kow ni ków dzia łek są sia du ją cych.

5) w mia rę moż li wo ści, za rzą dy ROD po win ny za -
dbać, aby w ogro dach by ła pro wa dzo na se gre ga cja
śmie ci, co przy czy ni się do zwięk sze nia po zio mu
re cy klin gu i przy go to wa nia do po now ne go uży cia
od pa dów ko mu nal nych, ta kich jak pa pier, me tal,
two rzy wa sztucz ne i szkło. Za rzą dy ROD po win ny
spra wo wać kon tro lę, aby do po jem ni ków na śmie -
ci na te re nie ogro du nie by ły wrzu ca ne m.in. elek -
tro śmie ci. Zu ży ty sprzęt elek tro nicz ny i elek trycz ny
(np. te le wi zo ry, ra dia, lap to py) po wi nien być od da -
wa ny do punk tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów
ko mu nal nych. 

6) za rzą dy ROD po win ny za dbać, aby każ da dział ka 
w ROD by ła wy po sa żo na w kom po stow nik, któ ry
jest naj lep szym miej scem na od pa dy zie lo ne. To
roz wią za nie jest nie tyl ko pro eko lo gicz ne, ale rów -
nież po zwo li na re duk cję opłat za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi. 

7) w przy pad ku od pa dów zie lo nych (sko szo na tra wa)
po wsta ją cych na te re nie ogól nym ROD za rzą dy
ROD po win ny za dbać, aby rów nież one zo sta ły
pod da ne kom po sto wa niu. W przy pad ku bra ku ta -
kiej moż li wo ści, za rzą dy ROD po win ny spraw dzić
w gmi nie, czy ist nie je moż li wość nie od płat ne go od -
da nia wor ków z od pa da mi zie lo ny mi. Zwa żyw szy,
że w wie lu gmi nach po sta no wio no w spo sób szcze -
gól ny po trak to wać od pa dy zie lo ne.

UCHWA ŁA NR 224/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie wy tycz nych dla za rzą dów ROD i ogro dów 

ob ję tych usta wą śmie cio wą

War sza wa, dnia 30 wrze śnia 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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8) Na te re nie ROD obo wią zu je za kaz spa la nia wszel -
kich od pa dów i resz tek ro ślin nych. Za tem, za rzą dy
ROD po win ny nie do pusz czać do sy tu acji, aby w
ce lu zmniej sze nia opła ty za wy wóz śmie ci by ły one
spa la ne na dział kach w ROD. 

9) w przy pad ku zmia ny da nych za war tych w de kla ra -
cji do ty czą cej opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi na le ży pa mię tać o ko niecz no ści ich
ak tu ali za cji. Ak tu ali za cja da nych za war tych w de -
kla ra cji po win na rów nież na stą pić w okre sie, kie -
dy nie dział kach nie prze by wa ją dział kow cy

(za zwy czaj od po ło wy li sto pa da do koń ca mar ca),
o ile ta ką moż li wość prze wi du ją prze pi sy gmin ne.
Tak, aby w tym okre sie za rząd ROD nie mu siał
uisz czać opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi.

10) za rzą dy ROD po win ny spraw dzić ter mi ny i pa -
mię tać o ko niecz no ści re gu lar ne go wno sze nia opła -
ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. 

§2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

UZA SAD NIE NIE

W opar ciu o usta wę z dnia 1 lip ca 2011 r. o zmia nie
usta wy o utrzy ma niu po rząd ku i czy sto ści w gmi nach.,
od 1 lip ca 2013 r. obo wią zu ją no we za sa dy wy wo zu
śmie ci, w tym z te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Przed wej ściem w ży cie zmian, gmi ny mia ły obo -
wią zek usta le nia szcze gó ło wych za sad go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi na swo im te re nie. Z da nych Mi -
ni ster stwa Śro do wi ska wy ni ka, że na dzień 1.07.2013 r.
zde cy do wa na więk szość sa mo rzą dów bo aż 99% przy go -
to wa ła no wy sys tem „śmie cio wy” W szcze gól no ści gmi -
ny: zno we li zo wa ły re gu la min utrzy ma nia czy sto ści i po-
rząd ku w gmi nach, okre śli ły spo sób i za kres świad cze nia
usług w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych i ich
za go spo da ro wa nia, do ko na ły wy bo ru me to dy usta la nia
wy so ko ści oraz staw ki opła ty za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi, okre śli ły ter min, czę sto tli wość i jej
tryb uisz cza nia oraz okre śli ły wzór de kla ra cji opła ty za
go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Po za tym wie -
le gmin pod ję ło uchwa łę, że bę dzie od bie rać śmie ci od
wła ści cie li/za rząd ców nie ru cho mo ści, na któ rych nie za -
miesz ku ją miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne (w
tym z te re nów ROD). 

W kon se kwen cji, z czę ści te re nów ROD śmie ci są od -
bie ra ne przez fir mę wy bra ną przez gmi nę w dro dze prze -
tar gu, od biór śmie ci jest za jed ną staw kę (na te re nie ca łej
lub czę ści gmi ny), jest bar dziej opła cal na se gre ga cja
śmie ci oraz po wsta ły punk ty se lek tyw ne go zbie ra nia od -
pa dów, gdzie moż na od dać sta re me ble czy ze psu ty
sprzęt.

W prak ty ce, no we za sa dy wy wo zu śmie ci ozna cza ją
brak umów, któ re do tej po ry mu sia ły pod pi sy wać za rzą -
dy ROD z fir ma mi od bie ra ją cy mi śmie ci. Zmie ni ła się
rów nież wy so kość i staw ka opła ty za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi. Nie jest ona, tak jak do tych -
czas uza leż nio na od usta leń z fir mą od bie ra ją cą śmie ci,
lecz jest od gór nie na rzu co na przez gmi nę. Śred nio jest
ona 2, 3 ra zy wyż sza niż do tych czas m.in. z uwa gi na
kosz ty re cy klin gu, któ re go po ziom mu si być zwięk szo -
ny zgod nie z wy tycz ny mi Unii Eu ro pej skiej. Opła ty za

wy wóz śmie ci nie są już uisz cza ne na pod sta wie umo -
wy, lecz de kla ra cji, któ rą za rzą dy ROD ma ją obo wią zek
wy peł nić i zło żyć w okre ślo nych ter mi nach. W de kla ra -
cji na le ży wska zać licz bę po jem ni ków na śmie ci (o okre -
ślo nej po jem no ści), któ re bę dą do wy wie zie nia z te re nów
ROD oraz na tej pod sta wie wy li czyć opła tę za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi, któ ra to bę dzie do za -
pła ce nia gmi nie. Część za rzą dów ROD jest zmu szo na
po dać w de kla ra cji okre ślo ną przez gmi nę ilość śmie ci.
Zwią za ne jest to z nor ma mi, któ re nie któ re gmi ny usta -
li ły w sto sun ku do ogro dów dział ko wych. 

W dniu 1 lu te go 2015 r. we szła w ży cie no we li za cja
usta wy śmie cio wej, któ ra wpro wa dzi ła opła tę ry czał to wą
za wy wóz śmie ci z nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją
się dom ki let ni sko we, lub in nych nie ru cho mo ści wy ko -
rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, 
w tym ROD. Zgod nie ze sta no wi skiem Mi ni stra Śro do -
wi ska z dnia 30 kwiet nia 2015 r. ry czał to wa opła ta za
wy wóz śmie ci ozna cza, że opła ta ta ma być okre śla na
bez usta la nia okre su prze by wa nia na da nej nie ru cho mo -
ści i fak tycz ne go cza su wy twa rza nia od pa dów czy też
usta la nia fak tycz nie wy two rzo nej ilo ści od pa dów. Ma
być rocz na i wy li cza na ja ko ilo czyn śred niej ilo ści od -
pa dów po wsta ją cych na nie ru cho mo ści, wy ra żo nej w
licz bie po jem ni ków oraz staw ce opła ty za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Zgod nie ze sta no wi skiem
Mi ni stra, w przy pad ku ogro dów dział ko wych śred nia
ilość od pa dów prze li czo na na licz bę  po jem ni ków mo że
zo stać usta lo na z uwzględ nie niem licz by dzia łek i te re -
nu ogól ne go – zgod nie z ich de fi ni cją okre ślo ną w usta -
wie o ROD. Gmi ny zo sta ły zo bo wią za ne do wdro że nia
po wyż szej zmia ny i przy go to wa nia od po wied niej
uchwa ły pra wa miej sco we go. 

Mi ni ster Śro do wi ska we wcze śniej szym pi śmie z dnia
17.06.2013 r. wy ja śnił rów nież in ter pre ta cję no wych prze -
pi sów usta wy śmie cio wej w sto sun ku do ROD. Mi ni ster
wska zał, że obo wią zek wno sze nia opła ty śmie cio wej co
do za sa dy do ty czy nie ru cho mo ści za miesz ka nych i po -
wsta je za każ dy mie siąc, w któ rym da na nie ru cho mość
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by ła za miesz ki wa na. Zda niem Mi ni stra, je że li w da nym
mie sią cu użyt kow nik dział ki miesz kał by na te re nie ROD
(a nie miesz kał by w tym sa mym cza sie na te re nie in nej
nie ru cho mo ści) to bę dzie miał obo wią zek uisz cze nia opła -
ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi na te re nie
ogro du. Przy czym „spo ra dycz ne prze by wa nie na da nej
nie ru cho mo ści np. w zw. z wy jaz dem week en do wym w
ce lach re kre acyj nych nie po win no być uzna ne za za miesz -
ki wa nie w ro zu mie niu usta wy o otrzy ma niu czy sto ści 
i po rząd ku w gmi nach”. Zgod nie z od po wie dzią Mi ni stra,
za miesz ki wa nie na róż nych nie ru cho mo ściach ma za pew -

niać łącz nie opła tę za 12 mie się cy. Za tem, o ile te re ny
ROD bę dą wy ko rzy sty wa ne zgod nie z prze pi sa mi związ -
ko wy mi (gdzie obo wią zu je cał ko wi ty za kaz za miesz ki -
wa nia), o ty le ten za pis nie bę dzie miał za sto so wa nia.
Na to miast je że li gmi na po trak tu je ROD ja ko nie ru cho mo -
ści nie za miesz ka ne, na któ rych po wsta ją od pa dy ko mu -
nal ne i zde cy du je się na od bie ra nie z nich śmie ci to za rząd
ROD bę dzie mu siał skła dać de kla ra cję opła ty za go spo -
da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi i roz li czać wy wóz
śmie ci we dług no wych za sad (z opłat wnie sio nych przez
użyt kow ni ków dzia łek). 

War sza wa, dnia 30 wrze śnia 2015 r. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust. 2 Sta tu tu PZD
po sta na wia, co na stę pu je:

§ 1
1. Re jestr Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w kra -

ju pro wa dzi Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD. 
2. Re jestr za wie ra da ne or ga ni za cyj no -praw ne ro dzin -

nych ogro dów dział ko wych wpro wa dzo ne na pod sta wie
Kart Re je stra cyj nych ROD A i do ku men tów for mal no -
-praw nych prze ka za nych przez Okrę go we Za rzą dy PZD. 

§ 2
1. Każ dy ROD po sia da swój nu mer re je stro wy skła da -

ją cy się z czte rech czło nów:
1) ozna cze nia okrę go we go za rzą du w po sta ci cyfr

rzym skich, wg po rząd ku od nr I do XLIX. Okrę go -
we za rzą dy za cho wu ją swo je do tych cza so we ozna -
cze nia.

2) Dzia łu ozna czo ne go li te rą, okre śla ją cą cha rak ter
ogro du: 
– „A”- świad czy o sta łym cha rak te rze ROD,
– „B” – okre śla cza so wy cha rak ter ROD.

3) ko lej ne go nu me ru re je stra cyj ne go nada ne go ogro -
do wi przez okrę go wy za rząd. Od dziel nie nada wa -
ne są nu me ry dla ogro dów sta łych i cza so wych, 

4) nu me ru nada ne go przez Kra jo wą Ra dę PZD.
2. Nada ny ogro do wi nu mer jest przy po rząd ko wa ny do

kon kret ne go ogro du i nie mo że być wy ko rzy sta ny dla in -
ne go ogro du, w przy pad ku je go li kwi da cji lub po łą cze -
nia z in nym ROD.

§ 3
Dla ogro du wpi sa ne go do Re je stru Ro dzin nych Ogro -

dów Dział ko wych pro wa dzi się od ręb ne ak ta re je stro we
obej mu ją ce w szcze gól no ści do ku men ty sta no wią ce pod -
sta wę do ko na nych wpi sów. 

§ 4
Po twier dze niem za re je stro wa nia ogro du w Re je strze

Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych jest wy pis z te go
Re je stru.

§ 5
Okrę go wy za rząd PZD pro wa dzi ewi den cję:
a) wszyst kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych na

te re nie Okrę gu oraz spo rzą dza Kar tę Re je stra cyj ną
ROD A. 

b) za go spo da ro wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych na te re nie Okrę gu oraz spo rzą dza Kar tę Re je -
stra cyj ną ROD B. 

§ 6
Wzo ry kart re je stra cyj nych A i B sta no wią za łącz nik

do ni niej szej uchwa ły.
§ 7

Za rzą dy ROD oraz okrę go we za rzą dy są zo bo wią za ne

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 225/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 wrze śnia 2015 r.
w spra wie Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 

funk cjo nu ją cych w Pol skim Związ ku Dział kow ców
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do prze ka za nia nie zbęd nych da nych do zak tu ali zo wa nia
Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych tak, aby re -
jestr ten od po wia dał sta no wi fak tycz ne mu usta lo ne mu
na ko niec ro ku ka len da rzo we go.

§ 8
Biu ro Kra jo wej Ra dy i biu ra okrę go wych za rzą dów

PZD do ko ny wać bę dą co rocz nych uzgod nień Re je stru
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych na ko niec każ de go

ro ku ka len da rzo we go w ter mi nie do 31 mar ca na stęp ne go
ro ku.

§ 9
Ak ta re je stro we dla ogro dów wpi sa nych do Re je stru

Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych są do ku men ta mi
szcze gól nie chro nio ny mi, słu żą do użyt ku we wnętrz ne -
go, za któ re od po wia da wy zna czo ny pra cow nik w Kra -
jo wej Ra dzie i okrę go wych za rzą dach PZD.

§ 10
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 30 wrze śnia 2015 r. 

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Województwo: ............................................................................

Okręgowy Zarząd: ............................................................................

........................................ .......................................... ..........................
Numer Rejestru KR PZD Numer NIP Numer REGON

Lp. I. Dane Rodzinnego ogrodu działkowego

1 Nazwa ROD: .................................................................................................................... 

Rok utworzenia: ...................

2 Adres: .............................................................................................................................................................
miejscowość ulica

Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada

Załącznik nr 1 do uchwały nr  225/2015 
Prezydium Krajowej Rady PZD 

z dnia 30 września 2015 r. 

Karta Rejestracyjna
Rodzinnego ogrodu działkowego

A
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3 Gmina: ...................................................................................................................................

4 Status ROD*: stały .................; czasowy  ............; 

miejski .............;  podmiejski ...............

5 Powierzchnia ROD [ha]: ........................ liczba terenów: ................... 

liczba działek: ...............

II. Stan prawny ROD

5.1 Nazwa terenu** ......................................................................... powierzchnia [ha]:................, 

liczba działek geodezyjnych ...........

5.1.1 nr działki geodezyjnej:. ................ - właściciel*: SP ....., 

Gmina .....; ....................................................................

Księga wieczysta nr: ................................   Właściwy sąd: .................................................................

Dokumenty:

data:  ................  rodzaj: ........................................................................................................................

numer: ................................... organ wydający: ......................................................................................

Akty prawne:

data:  ................. rodzaj: ...................................................................................................................... 

rok zakończenia użytkowania wieczystego …....................

numer:.................     organ wydający/kancelaria notarialna:  ............................................................

5.1.2 nr działki geodezyjnej:. ....................... - właściciel*: SP ....., 

Gmina .....; .............................................................................................

Księga wieczysta nr: .................. Właściwy sąd: ....................................................................................

Dokumenty:

data: ................ rodzaj: .........................................................................................................................
numer: ................................... organ wydający: .....................................................................................

Akty prawne:

data:  ................. rodzaj: ............................................................................................................................ 

rok zakończenia użytkowania wieczystego …..........

numer: ...............................   organ wydający/kancelaria notarialna:  .....................................................

5.1.3 nr działki geodezyjnej:. ....................... - właściciel*: SP ....., 

Gmina .....; .............................................................................................

Księga wieczysta nr: ...............................Właściwy sąd: ........................................................................

Dokumenty:

data:  ................  rodzaj: .............................................................................................................................

numer: ................................... organ wydający:  ....................................................................................
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Akty prawne:

data:  ................. rodzaj: ........................................................................................ 

rok zakończenia użytkowania wieczystego ..........

numer: ...................... organ wydający/kancelaria notarialna: ..................................................................

5.2 Nazwa terenu** ......................................................................... powierzchnia [ha]:................, 

liczba działek geodezyjnych ...........

5.2.1 nr działki geodezyjnej:. ....................... - właściciel*: SP ....., 

Gmina .....; .............................................................................................

Księga wieczysta nr: ........................ Właściwy sąd: ......................................................................................

Dokumenty:

data:  ................  rodzaj: .................................................................................................................................

numer: .......................... organ wydający: ....................................................................................................

Akty prawne:

data:  ................. rodzaj: ............................................................................................................................. 

rok zakończenia użytkowania wieczystego …..........

numer:  .......................... organ wydający/kancelaria notarialna: ...............................................................

5.2.2 nr działki geodezyjnej:. ....................... - właściciel*: SP ....., 

Gmina .....; .............................................................................................

Księga wieczysta nr: ........................Właściwy sąd: ......................................................................................

Dokumenty:

data:  ................  rodzaj: ..............................................................................................................................

numer: ...................  organ wydający: ..........................................................................................................

Akty prawne:

data:  ................. rodzaj: ..............................................................................................................................

rok zakończenia użytkowania wieczystego …..........

numer: ............. organ wydający/kancelaria notarialna: ..........................................................................

5.2.3 nr działki geodezyjnej:. ....................... - właściciel*: SP ....., 

Gmina .....; .............................................................................................

Księga wieczysta nr: ........................Właściwy sąd: ......................................................................................

Dokumenty:

data:  ................ rodzaj: ...........................................................................................................................

numer: ......................... organ wydający: ...............................................................................................

Akty prawne:

data:  ................. rodzaj: ........................................................................... 

rok zakończenia użytkowania wieczystego …..........

numer: .....................  organ wydający/kancelaria notarialna: .................................................................
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5.3 Nazwa terenu** ......................................................................... powierzchnia [ha]:................, 

liczba działek geodezyjnych ...........

5.3.1 nr działki geodezyjnej:. ....................... - właściciel*: SP ....., 

Gmina .....; .............................................................................................

Księga wieczysta nr: ......................... Właściwy sąd: ....................................................................................

Dokumenty:

data:  ................  rodzaj: ............................................................................................................................
numer: .......................... organ wydający: ..................................................................................................

Akty prawne:

data:  ................. rodzaj: ........................................................................................................................... 

rok zakończenia użytkowania wieczystego …..........

numer: ......................... organ wydający/kancelaria notarialna:  .........................................................

5.3.2 nr działki geodezyjnej:. ....................... - właściciel*: SP ....., 

Gmina .....; .............................................................................................

Księga wieczysta nr: ........................ Właściwy sąd: ....................................................................................

Dokumenty:

data:  ................  rodzaj: ................................................................................................................................

numer: ................... organ wydający: ..........................................................................................................

Akty prawne:

data:  ................. rodzaj: ........................................................................... 

rok zakończenia użytkowania wieczystego …..........

numer: ..................... organ wydający/kancelaria notarialna: ..................................................................

5.3.3 nr działki geodezyjnej:. ....................... - właściciel*: SP ....., 

Gmina .....; .............................................................................................

Księga wieczysta nr: ............................... Właściwy sąd: ........................................................................

Dokumenty:

data:  ................ rodzaj: ...........................................................................................................................

numer: ........................... organ wydający: ............................................................................................

Akty prawne:

data:  ................. rodzaj: ...........................................................................................................................

rok zakończenia użytkowania wieczystego …..........

numer: ....................   organ wydający/kancelaria notarialna:  ................................................................

6 Likwidacje:

Cel likwidacji: ......................................................................................................., 

powierzchnia łączna [ha]......................

Podstawa prawna likwidacji: uchwała z dnia: ........................................,  

numer:....................................
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7 Zmiana danych: .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
poprzednia nazwa, numer, status ROD, przynależność do OZ

8 Wartość gruntu: ..................................................................................................................................................

9 Ograniczone prawa rzeczowe: ...........................................................................................................................

10 Inne informacje o ROD: ....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

*   - odpowiednie zaznaczyć znakiem X

** - w przypadku większej liczby terenów, aktów notarialnych i wpisów do KW założyć załącznik do karty

Sporządzający: ......................................................, ..................................,
imię i nazwisko funkcja

Zatwierdzający: .............................................., ......................................
Prezes/Dyrektor/Kierownik Biura OZ PZD

pieczęć okrągła
OZ PZD

Data: ...........................................
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Województwo: ............................................................................ OZ ...................................................................

Kod pocztowy ................. Numer rejestracyjny ROD .................................................... 

Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada

Załącznik nr 2 do uchwały nr 225 /2015
Prezydium Krajowej Rady PZD 

z dnia 30 września 2015 r. 

Karta Rejestracyjna
Rodzinnego ogrodu działkowego

B

ROD im. .....................................................................................................................

Adres/położenie: miejscowość: .....................................................................................................................

ulica: .........................................................................................................................................................................

Powierzchnia ogólna [ha]: ......................., powierzchnia użytkowa [ha]: ..............................

Liczba działek: ........................................... średnia powierzchnia działki [ha]: ......................

Lp Wyszczególnienie

1 Dom działkowca (budynek wielofunkcyjny) rok budowy  .................., kubatura [m3]: ....................

powierzchnia ogólna [m2]:  ........................, w tym pomieszczenia: 

administracyjne [szt.]: ...., powierzchnia [m2]: ..........; świetlica (sala obrad) [szt.]: .... szt., 

powierzchnia [m2]:.........;

magazynowe [szt.]: ......., powierzchnia [m2]:..............., gospodarcze [szt.]:  ........, 

powierzchnia [m2]: ................;

socjalne [szt.]: ......., powierzchnia [m2]:................, pozostałe pomieszczenia [szt.]: 

....., powierzchnia [m2]: ..........

2 Inne budynki:

świetlica [szt.]: ........., powierzchnia [m2]:................., rok budowy ...............; magazyn [szt.]:............., 

powierzchnia [m2]:..........., rok budowy ............; wiaty magazynowe [szt.]:....., 

powierzchnia [m2]:..........., 

budynek gospodarczy [szt.]:........., powierzchnia [m2]:............, rok budowy ..........; 

pozostałe budynki (jakie) ........................................................................., ..... [szt.]:, 

powierzchnia [m2]:........, rok budowy ......
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3 Ogrodzenie zewnętrzne:

rok budowy ........, długość [mb]..........., wysokość [m]: ........, rodzaj** ..................................................

ogrodzenie na podmurówce [mb] ................................, bramy  [szt.]:............., furtki [szt.]:...........

4 Drogi ogrodowe:

główne: długość [mb]..............., w tym z krawężnikami [mb]......................, szerokość [mb] .............., 

rodzaj nawierzchni ...................................................................................................................

alejki: długość [mb] ................, w tym z krawężnikami [mb]......................, szerokość [mb].............., 

rodzaj nawierzchni .................................................................................................................

5 Energia elektryczna*:

rok budowy ........, linia naziemna ....., linia podziemna .....; w

yposażenie obiektów administracyjno-gosp.*: 

tak ... nie ...; wyposażenie działek*: tak ... nie ....; oświetlenie dróg i alejek*: tak .... nie ....;

6 Nawodnienie*:

własna studnia głębinowa ........, sieć miejska ...........; długość sieci wodociągowej [mb]..............,

rok budowy ............. abisynki  [szt.]:.............., studnie kopane [szt.]:...............

7 Urządzenia i wyposażenie ogrodu:

Place: zabaw dla dzieci [m2]: ....., sportowe [m2]:......., gospodarcze [m2]:........, 

stawy [szt.]:......., 

powierzchnia [m2]:.............., urządzenia wypoczynkowe (wymienić jakie) ............................................

....................................................................................................................................................................

sanitariaty [szt.]: .......; tablice informacyjne [szt.]:........; pozostałe urządzenia i wyposażenie ogrodu 

(wymienić jakie, ilość, itp.) .....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

8 Ochrona ROD:

Pasy izolacyjne: rodzaj ..................................................................................., długość [mb].............. 

Żywopłoty: rodzaj ........................................................................................., długość [mb]..............

9 Wyposażenie działek:

Altany ogółem [szt.]:....; baseny ogółem [szt.]:..., powierzchnia [m2]:....., brodziki ogółem [szt.]:..., 

powierzchnia [m2]:.., 

szklarnie ogółem [szt.]:.... powierzchnia [m2]:.............., tunele foliowe ogółem [szt.]:.....,

powierzchnia [m2]:.............,

okna inspektowe ogółem [szt.]:  ......., powierzchnia [m2]:..................



35

*   - odpowiednie zaznaczyć znakiem X
** - rodzaj ogrodzenia: siatka na słupkach, siatka w ramkach, inne - wymienić jakie

Sporządzający: ................................................................, ..............................................,
imię i nazwisko funkcja

Zatwierdzający: ..............................................,
Prezes/Dyrektor/Kierownik Biura OZ PZD

pieczęć okrągła 
OZ PZD

Data: ...........................................

10 Powierzchnia upraw:  ogółem [ha]:................., w tym: warzyw [ha]:...........; 

malin [ha]:............; truskawek i poziomek [ha]: ....................; 

roślin ozdobnych [ha]: ........................

11 Drzewa owocowe: ogółem [szt.]:.........; w tym: jabłonie [szt.]:..........; grusze [szt.]:...........;

śliwy [szt.]:  .......; wiśnie [szt.]:........; czereśnie [szt.]:.........; brzoskwinie [szt.]:..........; 

morele [szt.]:........;orzech włoski  [szt.]:...........; pozostałe drzewa  owocowe [szt.]:............

12 Krzewy owocowe:  ogółem [szt.]:................; w tym: porzeczki [szt.]:............; 

agrest [szt.]:........; winorośl [szt.]:..........; jeżyna bezkolcowa [szt.]:.........; 

orzechy laskowe [szt.]:............. borówka amerykańska [szt.]:.........; aronia [szt.]:............; 

pozostałe krzewy owocowe [szt.]:............

13 Drzewa ozdobne:  ogółem [szt.]:...............

14 Krzewy ozdobne: ogółem [szt.]:.......; w tym: róże [szt.]:.......; 

pozostałe krzewy ozdobne [szt.]:...........;

15 Pasieka zbiorowa*: tak .... nie .....; [szt.]: ...........; łącznie pni pszczelich w ROD [szt.]:  ...........
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust. 2 Sta tu tu PZD
po sta na wia, co na stę pu je:

§ 1
Wy pis z Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

jest urzę do wym po twier dze niem funk cjo no wa nia ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców.

§ 2
Wy pis z Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

za wie ra:
1) na zwę ROD,
2) miej sce po ło że nia,
3) nu mer re je stro wy, skła da ją cy się z czte rech czło -

nów: Dział, ozna czo ny cy frą rzym ską nr okrę go we -
go za rzą du, ko lej ny nu mer dla ogro du w okrę go-
wym za rzą dzie, nr ogro du nada ny przez Kra jo wą
Ra dę,

4) po wierzch nia i licz ba dzia łek,
5) rok utwo rze nia, 
6) sta tus (sta ły, cza so wy), 
7) pod sta wę praw ną,
8) wnio sko daw cę/ uza sad nie nie wy sta wie nia wy pi su,
9) da tę wy sta wie nia wy pi su. 

§ 3
1. Wy pis spo rzą dza ny jest:
1) na pi sem ny wnio sek 

a) za rzą du ROD,
b) okrę go we go za rzą du,
c) de le ga tu ry w przy pad ku po sia da nia przez nią ta -

kich kom pe ten cji,
d) or ga nu ad mi ni stra cji pań stwo wej lub sa mo rzą -

do wej. 

2) z urzę du w przy pad ku wy stą pie nia udo ku men to wa -
nych zmian w da nych ROD, w tym:
a) zmia na po wierzch ni w wy ni ku czę ścio wej li kwi -

da cji, zrze cze nia lub prze ję ciu grun tu przez
Zwią zek,

b) zmia na na zwy, 
c) po dział lub po łą cze nie ogro dów,
d) re je stra cja no we go ROD,
e) in ne 

2. Wy pi sy spo rzą dza ne są w trzech/czte rech jed no brz -
mią cych eg zem pla rzach, któ re otrzy mu ją:
1) ROD,
2) Okręg,
3) jed nost ka kra jo wa PZD,
4) wnio sko daw ca wy mie nio ny w § 3 ust. 1 pkt. 1

lit. d

§ 4
1. Wy pi sy z Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych przy go to wu je biu ro jed nost ki kra jo wej PZD.
2. Pod sta wą do wy sta wie nia wy pi su jest fakt za re je -

stro wa nia ogro du w Re je strze Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych oraz da ne ogro du ujaw nio ne w tym Re je -
strze na pod sta wie akt re je stro wych bę dą cych w po sia da -
niu Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 5
Do pod pi sy wa nia wy pi sów upo waż nia się kie row ni ka

w biu rze jed nost ki kra jo wej PZD ko mór ki od po wie dzial -
nej za pro wa dze nie i ak tu ali zo wa nie Re je stru ROD. 

§ 6
Wzór wy pi su sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§7
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

UCHWAŁA NR 226/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie wy pi su z Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 

funk cjo nu ją cych w Pol skim Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 30 wrze śnia 2015 r. 

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Za łącz nik 
do uchwa ły nr 226 /2015

Pre zy dium KR PZD 
z dnia 30 wrze śnia 2015 r.

l.dz. ………………… miej sco wość, da ta.............

WYPIS
z Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy 

na zwa
………………………….......................................
miej sce po ło że nia
………………………….......................................
po wierzch nia (ha) 
………………………….......................................
licz ba dzia łek (szt.) 
………………………….......................................

w re je strze pro wa dzo nym przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
na pod sta wie sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców ozna czo ny jest nu me rem

…………………………………..

Wy mie nio ny ogród utwo rzo ny zo stał w .............. ro ku i jest ro dzin nym ogro dem dział ko -
wym o cha rak te rze ......................................................................................................................

Wy pis wy da je się w związ ku z..................................................................................................
...................................................................................................................................................

Pod pis i pie cząt ka 

Oso by upo waż nio nej
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W dniu 1 paź dzier ni ka br. w War sza wie od by ło się 
III po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod -
ni czył Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes PZD. W po sie dze -
niu udział wzię li po nad to Ma ria Fojt Prze wod ni czą ca
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD oraz pre ze si okrę go -
wych za rzą dów nie bę dą cy człon ka mi KR PZD. Naj waż -
niej szy do ku ment uchwa lo ny na tym po sie dze niu to Re-
gu la min ROD. Kon sul ta cje nad tym re gu la mi nem trwa -
ły w Związ ku od lu te go br. Jesz cze w przed dzień po sie -
dze nia Pre zy dium Kra jo wej Ra dy usto sun ko wa ło się do
ostat nich wnio sków zgła sza nych do pro jek tu. Re gu la min
wej dzie w ży cie 1 stycz nia 2016 r.

Kra jo wa Ra da, do sto so wu jąc pra wo związ ko we do
usta wy o ROD, sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD, pod ję ła
14 uchwał sys te mo wych re gu lu ją cych funk cjo no wa nie
fun du szu sta tu to we go, fun du szy ce lo wych, pro wa dze nia

in we sty cji, li kwi da cji ROD, a tak że spraw or ga ni za cyj -
nych. Rów no cze śnie Kra jo wa Ra da uchy li ła do tych czas
obo wią zu ją ce uchwa ły re gu lu ją ce te za gad nie nia. 

Za nim Kra jo wa Ra da pod ję ła po wyż sze de cy zje ca ły
pa kiet uchwał sys te mo wych zo stał prze ana li zo wa ny
przez Ko mi sję praw no -sta tu to wą oraz Pre zy dium KR
PZD. W trak cie po sie dze nia wszyst kie pro jek ty uchwał
ana li zo wa ła ko mi sja uchwal i wnio sków. 

Prze wod ni czą cy ob ra dom Pre zes PZD przed sta wił
wstęp ną in for ma cję na te mat bu dow nic twa na dział kach
i za po wie dział, że te mat, po je go zba da niu w ogro dach,
bę dzie przed sta wio ny na ko lej nym po sie dze niu Kra jo -
wej Ra dy. Dys ku sję zdo mi no wa ły dwa te ma ty: re gu la -
min ROD, je go do stęp ność dla wszyst kich dział kow ców
oraz bu dow nic two po nadnor ma tyw ne na dział kach.

III. POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

1. Informacja

2. Porzàdek obrad

1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Pro jekt Re gu la mi nu ROD.
6. We ry fi ka cja uchwał sys te mo wych KR PZD

a) Uchy le nie uchwał KR PZD.
b) Pro jek ty uchwał sys te mo wych zgod ne z usta wą

o ROD i sta tu tem PZD.

7. In for ma cja w spra wie za miesz ki wa nia i bu dow nic -
twa po nadnor ma tyw ne go w ROD.

8. In for ma cja o wy ro kach Są du Naj wyż sze go w spra -
wach dot. ogro dów dział ko wych.

9. Dys ku sja.
10. Pod ję cie uchwał.
11. Spra wy róż ne.
12. Za koń cze nie ob rad.

3. Komisja Uchwa∏ i Wniosków

1. Zdzi sław Śli wa – Po znań
Prze wod ni czą cy

2. Bar ba ra Ko rol czuk – Wro cław
3. Sta ni sław Za wad ka – Ma zo wiec ki

4. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
5. Jó zef No ski – Ślą ski
6. Piotr Ga dzi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski
7. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 55 ust. 2 i § 130 pkt 5  sta tu tu PZD,
po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
1. Uchwa la się Re gu la min Ro dzin ne go Ogro du Dział -

ko we go, zwa nym da lej „Re gu la mi nem”, sta no wią -
cy za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

2. Re gu la min wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia
2016 r. Z tym dniem tra ci moc obo wią zu ją cą Re -

gu la min Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go uchwa -
lo ny w dniu 21 lu te go 2014 ro ku.

§ 2
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców nie zwłocz nie

ogło si w Biu le ty nie In for ma cyj nym tekst Re gu la mi nu.

§ 3
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA NR 1/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie uchwa le nia Re gu la mi nu Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

W związ ku z wej ściem w ży cie sta tu tu PZD uchwa lo -
ne go w dniu 2 lip ca 2015 r. przez XII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD, Kra jo wa Ra da PZD po sta na wia:

§ 1
Uchy lić ni żej wy mie nio ne uchwa ły KR PZD:
1. Uchwa ła Nr 6/XXIV/2006 z dnia 23.11.2006 r. 

(ze zm. z dnia 9.01.2014 r.) w spra wie szko le nia no -
wych dział kow ców.

2. Uchwa ła Nr 1/XVII/2010 z dnia 23.09.2010 r. 
(ze zm. z dnia 9.01.2014 r.) w spra wie szko le nia
kan dy da tów.

3. Uchwa ła Nr 6/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. 
w spra wie szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia
fun du szu sta tu to we go.

4. Uchwa ła Nr 7/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. 
w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych
w PZD wg za sad okre ślo nych przez usta wę o ra -
chun ko wo ści dla jed no stek mi kro.

5. Uchwa ła nr 8/XXIII/2014 z dnia 11 grud nia 2014 r.
w spra wie ewi den cji pra wa użyt ko wa nia wie czy -
ste go na po trze by spo rzą dza nia spra woz dań fi nan -
so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD.

6. Uchwa ła Nr 9/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. 

w spra wie prze zna cze nia wy ni ku fi nan so we go 
z dzia łal no ści sta tu to wej w jed nost kach or ga ni za -
cyj nych PZD.

7. Uchwa ła Nr 10/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. 
w spra wie szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia
Fun du szu Oświa to we go PZD.

8. Uchwa ła Nr 11/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. 
w spra wie po dzia łu pod wyż sze nia opła ty uisz cza -
nej w ro ku na by cia pra wa do dział ki.

9. Uchwa ła nr 12/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. 
w spra wie Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD i za -
sad je go funk cjo no wa nia.

10. Uchwa ła nr 13/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. 
w spra wie za sad funk cjo no wa nia w PZD Fun du szu
prze zna czo ne go na usu wa nie skut ków klęsk ży wio -
ło wych w ROD.

11. Uchwa ła nr 3/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. 
w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Roz -
wo ju ROD w PZD.

12. Uchwa ła Nr 4/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. 
w spra wie szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia
Fun du szu Obro ny ROD.

13. Uchwa ła Nr 5/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. 
w spra wie usta le nia od pi su na Fun dusz Obro ny ROD

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 2/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r
w spra wie uchy le nia uchwał Kra jo wej Ra dy PZD

4. Uchwały
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z czę ści par ty cy pa cji na leż nej jed no st ce kra jo wej.
14. Uchwa ła Nr 7/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. 

w spra wie za sad wy da wa nia ru cho mo ści i nie ru -
cho mo ści oraz do ku men ta cji i pie czą tek PZD no -
wo wy bra ne mu lub po wo ła ne mu or ga no wi PZD 
w ROD i ko łach człon kow skich.

15. Uchwa ła Nr 1/XXV/2015 z dnia 26.02.2015 r. 
w spra wie or ga ni za cji sek to rów ROD.

16. Uchwa ła nr 6/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. 

w spra wie in we sty cji i re mon tów w ROD w PZD

§ 2
Kra jo wa Ra da PZD uchwa li w spra wach te go wy ma -

ga ją cych uchwa ły w brzmie niu zgod nym z ak tu al nie
obo wią zu ją cym sta tu tem PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 3/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia Fun du szu sta tu to we go

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 154 ust. 3 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Fun dusz sta tu to wy jest two rzo ny we wszyst kich jed -

nost kach or ga ni za cyj nych PZD i jest pod sta wo wym fun -
du szem prze zna czo nym na fi nan so wa nie dzia łal no ści
sta tu to wej tych jed no stek.

§ 2
Na Fun dusz sta tu to wy skła da się war tość ma jąt ku 

i praw ma jąt ko wych oraz wszel kie wpły wy po cho dzą ce
ze skła dek człon kow skich, opłat ogro do wych, do ta cji,
da ro wizn, spad ków, za pi sów, od szko do wań, przy cho dów
z wła snej dzia łal no ści i ma jąt ku Związ ku, a tak że z ofiar -
no ści pu blicz nej in nych.

§ 3
1. Fi nan so wa nie dzia łal no ści sta tu to wej po szcze gól -

nych jed no stek or ga ni za cyj nych PZD od by wa się
na pod sta wie rocz nych pre li mi na rzy fi nan so wych
za pew nia ją cych re ali za cję przy ję te go pla nu tej jed -
nost ki na da ny rok. 

2. Roz li cze nie wy ko rzy sta nia środ ków Fun du szu sta -
tu to we go w da nym ro ku od by wa się na pod sta wie
spra woz da nia fi nan so we go.

3. Pre li mi narz i spra woz da nie uchwa la or gan jed nost -
ki PZD wska za ny w sta tu cie:

1) w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym 
– wal ne ze bra nie,

2) w okrę gu
– okrę go wy za rząd,

3) w jed no st ce kra jo wej
– Kra jo wa Ra da PZD.

§ 4
Fun du szem sta tu to wym, w ra mach przy ję tych pre li mi -

na rzy, za rzą dza:
1) w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym

– za rząd ROD, 
2) w okrę gu

– pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD
3) w jed no st ce kra jo wej, 

– Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 5
Kra jo wa Ra da PZD w dro dze uchwa ły okre śla za sa dy

fi nan so wa nia fun du szy ce lo wych z Fun du szu sta tu to we -
go.

§ 6
Fun dusz sta tu to wy we wszyst kich jed nost kach or ga ni -

za cyj nych PZD zwięk sza ny jest o nad wyż kę przy cho -
dów nad kosz ta mi oraz zmniej sza ny jest o nad wyż kę
kosz tów nad przy cho da mi po za twier dze niu spra woz da -
nia fi nan so we go da nej jed nost ki. Nad wyż ki za si la ją ce
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Fun dusz sta tu to wy two rzą re zer wę w ra mach te go Fun -
du szu.

§ 7
Od dnia wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły ist nie ją ce

w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD fun du sze sta tu to -
we funk cjo nu ją w opar ciu o ni niej szą uchwa łę.

§ 8
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWA ŁA NR 4/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych w PZD wg za sad okre ślo nych 

przez usta wę o ra chun ko wo ści dla jed no stek mi kro

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia -
ła jąc na pod sta wie § 130 pkt 9 sta tu tu PZD, w związ ku
z art. 3 ust. 1a oraz art. 50 ust. 1 usta wy o ra chun ko wo -
ści, po sta na wia:

§ 1
Spra woz da nia fi nan so we Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców oraz je go jed no stek or ga ni za cyj nych bę dą spo -
rzą dza ne z za sto so wa niem art. 45,  art. 46 ust. 5 pkt 4, 
art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b
ust. 4 lub art. 49 ust. 4 usta wy o ra chun ko wo ści, tj. zgod -
nie z za sa da mi dla jed no stek mi kro w ro zu mie niu usta -
wy o ra chun ko wo ści. 

§ 2
Zgod nie z art. 50 ust.1 usta wy o ra chun ko wo ści Pol -

ski Zwią zek Dział kow ców, w tym je go jed nost ki or ga -
ni za cyj ne, mo gą spo rzą dzać spra woz da nia fi nan so we
ze szcze gó ło wo ścią więk szą niż okre ślo ną w za łącz ni -
ku nr 4 do usta wy o ra chun ko wo ści okre śla ją cym za -
kres in for ma cji wy ka za nych w spra woz da niu fi nan-
so wym.

§ 3
Spra woz da nia fi nan so we spo rzą dza się we dług za sad

okre ślo nych w § 1 i § 2.

Zgod nie z usta wą o ra chun ko wo ści jed nost ki mi kro są
upraw nio ne do pro wa dze nia ra chun ko wo ści na za sa dach
uprosz czo nych. Za jed nost kę mi kro uwa ża się m. in sto -
wa rzy sze nie, o ile je go or gan za twier dza ją cy pod jął de -
cy zję w spra wie spo rzą dza nia spra woz da nia fi nan so-
we go z za sto so wa niem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4
pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub 
art. 49 ust. 4 usta wy o ra chun ko wo ści. Za kres in for ma -

cji wy ka zy wa nych w spra woz da niu fi nan so wym dla jed -
no stek mi kro, okre śla za łącz nik nr 4 do usta wy o ra chun -
ko wo ści. Zgod nie z art. 50 ust. 1 usta wy o ra chun-
ko wo ści in for ma cje za war te w spra woz da niu fi nan so -
wym mo gą być wy ka zy wa ne ze szcze gó ło wo ścią więk -
szą niż okre ślo ną w za łącz ni ku nr 4, je że li wy ni ka to 
z po trzeb lub spe cy fi ki jed nost ki. 

UZASADNIENIE

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Kra jo wa  Ra da  Pol skie go  Związ ku  Dział kow ców
dzia ła jąc  na  pod sta wie § 130  pkt 10 sta tu tu PZD oraz
art. 47 ust. 3a usta wy o ra chun ko wo ści, po sta na wia:

§ 1
Nad wyż ka przy cho dów nad kosz ta mi w dzia łal no ści

sta tu to wej jed no stek or ga ni za cyj nych PZD, po za twier -
dze niu rocz ne go spra woz da nia fi nan so we go,  za li cza na

jest na zwięk sze nie Fun du szu sta tu to we go da nej jed nost -
ki, na to miast nad wyż ka kosz tów nad przy cho da mi za li -
cza na jest na zmniej sze nie Fun du szu sta tu to we go da nej
jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD. 

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem uchwa le nia. 

UCHWAŁA NR 5/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go  Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie prze zna cze nia wy ni ku fi nan so we go z dzia łal no ści sta tu to wej

w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD 

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 6/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 
w spra wie szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia 

Fun du szu Oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W ce lu re ali za cji za dań sto wa rzy sze nia ogro do we go
PZD wy ni ka ją cych z usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych  po le ga ją cych na pro -

pa go wa niu oświa ty i wie dzy ogrod ni czej na rzecz dział -
kow ców Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
dzia ła jąc na pod sta wie § 155 sta tu tu PZD, po sta na wia:

I. Część ogól na

§ 1
1. Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców two rzo ny jest w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, okrę gach i jed no st ce kra jo wej.

2. Fun dusz Oświa to wy PZD słu ży do fi nan so wa nia
dzia łań ma ją cych na ce lu pro pa go wa nie wie dzy
ogrod ni czej, dzia łal no ści szko le nio wej oraz wy -
daw ni czej, a tak że po rad nic twa ogrod ni cze go na
po trze by dział kow ców oraz osób ubie ga ją cych się
o usta no wie nie pra wa do dział ki. 

§ 2
Fun dusz Oświa to wy PZD mo że być wy ko rzy sty wa ny

przez jed nost ki or ga ni za cyj ne Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców na pro pa go wa nie i pod no sze nie wie dzy i oświa -
ty ogrod ni czej wśród dział kow ców, w tym na no wo-
cze sne me to dy jej upo wszech nia nia, a tak że na po kry -
wa nie kosz tów wy po sa ża nia za rzą dów ROD, ko mi sji re -

wi zyj nych, in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej PZD w nie zbęd ną li te ra tu rę oraz na po kry cie kosz -
tów funk cjo no wa nia służb ogrod ni czo-oświa to wych 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, okrę gach i jed no -
st ce kra jo wej.

§ 3
1. Głów nym źró dłem fi nan so wa nia Fun du szu Oświa -

to we go PZD we wszyst kich jed nost kach or ga ni za -
cyj nych są wpła ty z ty tu łu pod wyż sze nia opła ty
ogro do wej uisz cza nej w ro ku na by cia pra wa do
dział ki. 

2. Po dział wpły wów po cho dzą cych z pod wyż sze nia
opła ty ogro do wej, o któ rej mo wa w ust. 1 okre śli
Kra jo wa Ra da PZD od ręb ną uchwa łą.

3. Fun dusz Oświa to wy mo że być rów nież za si la ny 
z fun du szu sta tu to we go i fun du szy ce lo wych PZD. 
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§ 4
W za leż no ści od środ ków, któ re kie ro wa ne są na Fun -

dusz Oświa to wy PZD na po szcze gól nych szcze blach or -
ga ni za cyj nych Związ ku, te jed nost ki or ga ni za cyj ne
na le ży ob cią żyć fi nan so wa niem za dań, któ re Fun dusz
ma speł niać.

§ 5
1. Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców dzia ła w opar ciu o rocz ne pla ny i spra woz da -
nia me ry to rycz ne i fi nan so we.

2. Spra woz da nie z wy ko rzy sta nia środ ków z Fun du -
szu Oświa to we go  sta no wić bę dzie za łącz nik do
rocz ne go spra woz da nia fi nan so we go da nej jed nost -
ki or ga ni za cyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców.

§ 6
Fun du szem Oświa to wym PZD w jed nost kach or ga ni -

za cyj nych Związ ku za rzą dza ją od po wied nio:
1)  w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym 

– za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
2)  w okrę gu

– pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD,
3)  w jed no st ce kra jo wej   

– Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 7
Ewi den cję fi nan so wą wpły wów i wy dat ków Fun du szu

Oświa to we go PZD każ da jed nost ka or ga ni za cyj na
Związ ku pro wa dzi na wy od ręb nio nym kon cie zgod nie 

z Za kła do wym Pla nem Kont PZD.

§ 8
Nad zór i kon tro lę nad Fun du szem Oświa to wym PZD

spra wu je:
1. na wszyst kich szcze blach je go funk cjo no wa nia 

– Pre zy dium KR PZD,
2. we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD

w okrę gu  – pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD. 

§ 9
Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

two rzy się ze środ ków po cho dzą cych z na stę pu ją cych
źró deł:

1. W jed no st ce kra jo wej:
1)  z wpłat z ty tu łu pod wyż sze nia opła ty ogro do -

wej uisz cza nej w ro ku na by cia pra wa do dział ki
– w czę ści prze zna czo nej dla jed nost ki kra jo wej,

2) ze środ ków fun du szu sta tu to we go oraz fun du szy
ce lo wych bę dą cych w dys po zy cji jed nost ki kra -
jo wej na pod sta wie sto sow nej uchwa ły Pre zy -
dium KR PZD.

2. W okrę gu:
1) z wpłat z ty tu łu pod wyż sze nia opła ty ogro do wej

uisz cza nej w ro ku na by cia pra wa do dział ki  
– w czę ści prze zna czo nej dla okrę gu,

2) ze środ ków fun du szu sta tu to we go oraz fun du szy

ce lo wych bę dą cych w dys po zy cji okrę gu na pod -
sta wie sto sow nej uchwa ły pre zy dium okrę go we -
go za rzą du PZD.

3. W ro dzin nych ogro dach dział ko wych
1) z wpłat z ty tu łu pod wyż sze nia opła ty ogro do wej

uisz cza nej w ro ku na by cia pra wa do dział ki 
– w czę ści prze zna czo nej dla ro dzin ne go ogro du
dział ko we go,

2) ze środ ków fun du szu sta tu to we go i fun du szy ce -
lo wych bę dą cych w dys po zy cji ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go na pod sta wie sto sow nej uchwa ły
za rzą du ROD.

§ 10
Od set ki uzy ska ne z ty tu łu lo kat ban ko wych od środ -

ków Fun du szu Oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych
Związ ku sta no wią przy cho dy te go fun du szu.

§ 11
Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

prze zna czo ny jest: 

1. W jed no st ce kra jo wej na fi nan so wa nie:
1) pro pa go wa nia idei ogrod nic twa dział ko we go 

w spo łe czeń stwie,
2) wdra ża nia no wo cze snej wie dzy ogrod ni czej

wśród ak ty wu, dział kow ców i in struk to rów Spo -
łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,

3) ba dań na uko wych na po trze by ogrod nic twa
dział ko we go,

4) pro mo cji i wdra ża nia osią gnięć na uko wych 
w ogro dach i na dział kach, w tym szcze gól nie 
z dzie dzi ny ochro ny śro do wi ska,

5) współ pra cy z ośrod ka mi na uko wy mi i ośrod ka -
mi do radz twa rol ni cze go,

6) wdra ża nia no wo cze snych roz wią zań w za kre sie
za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek, ochro ny
przy ro dy i kształ to wa nia śro do wi ska,

7) kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon fe ren cji na -
uko wych o te ma ty ce roz wo ju, za go spo da ro wa -
nia, mo der ni za cji ogro dów dział ko wych oraz ro li

II. Część szcze gó ło wa
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i funk cji ogrod nic twa dział ko we go w ży ciu spo -
łe czeń stwa,

8) do star cza nia li te ra tu ry na po trze by dział kow ców
w opar ciu o od ręb ne uchwa ły Pre zy dium KR
PZD,

9) wy po sa ża nia bi blio tek ogro do wych w li te ra tu rę
ogrod ni czą w opar ciu o od ręb ne uchwa ły Pre zy -
dium KR PZD,

10) opra co wy wa nia i wdra ża nia pro gra mów upo -
wszech nia nia oświa ty ogrod ni czej z za sto so wa -
niem no śni ków au dio wi zu al nych i elek tro-
nicz nych,

11) or ga ni zo wa nia i pro wa dze nia ośrod ków szko le -
nia dla dział kow ców,

12) pro wa dze nia kon kur sów wie dzy ogrod ni czej
wśród dział kow ców, a tak że in nych do ty czą cych
za go spo da ro wa nia, pro duk cji i wy po czyn ku na
dział kach,

13) pro pa go wa nia wie dzy ogrod ni czej po przez me -
dia,

14) do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” za rzą -
dom ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ilo ści
uza leż nio nej od wiel ko ści ogro du i licz by dzia łek,

15)  do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” człon -
kom or ga nów kra jo wych PZD,

16)  do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” in -
struk to rom kra jo wym Spo łecz nej Służ by In -
struk tor skiej PZD,

17) do star cza nia do ROD In for ma to ra Dział kow ca
w ilo ści wy ni ka ją cej z roz dziel ni ka usta la ne go
na każ dy rok przez Pre zy dium KR PZD,

18) do star cza nia do ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych plansz szko le nio wych, bro szur ogrod ni -
czych i in struk cji,

19) kosz tów za trud nie nia w Kra jo wej Ra dzie eta to -
wych in struk to rów z za kre su ogrod nic twa, pro -
jek to wa nia te re nów zie lo nych i in we sty cji oraz
re dak to rów ksią żek, bro szur i in nych po zy cji wy -
daw ni czych wy da wa nych przez Kra jo wą Ra dę,

20) wspar cia fi nan so we go w or ga ni zo wa niu kon gre -
sów, zjaz dów i kon fe ren cji,

21) wspar cia fi nan so we go dzia łal no ści oświa to wej
okrę go wych za rzą dów i za rzą dów ROD.

2. W okrę gu na fi nan so wa nie:
1) wdra ża nia no wo cze snych roz wią zań w za kre sie

za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek, ochro ny
przy ro dy i kształ to wa nia śro do wi ska,

2) wdra ża nia no wo cze snej wie dzy ogrod ni czej
wśród ak ty wu, dział kow ców, po cząt ku ją cych
dział kow ców i in struk to rów okrę go wych Spo -
łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,

3) pro mo cji i wdra ża nia osią gnięć na uko wych w
ogro dach i na dział kach,  w tym szcze gól nie 

w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska, 
4) współ pra cy z ośrod ka mi na uko wy mi i ośrod ka -

mi do radz twa rol ni cze go znaj du ją cy mi się na te -
re nie dzia ła nia okrę gu, 

5) wy po sa ża nia i pro wa dze nia ośrod ków szko le nia
dla dział kow ców i ak ty wu,

6) wy po sa ża nia bi blio tek ogro do wych w li te ra tu rę
ogrod ni czą w za leż no ści od moż li wo ści Fun du -
szu Oświa to we go PZD na pod sta wie od ręb nych
uchwał pre zy diów okrę go wych za rzą dów PZD,

7) do star cza nia li te ra tu ry na po trze by za rzą dów
ROD i in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk -
tor skiej PZD na po sta wie od ręb nych uchwał pre -
zy diów okrę go wych za rzą dów PZD,

8) wy po sa ża nia in struk to rów okrę go wych Spo łecz -
nej Służ by In struk tor skiej w ma te ria ły in struk ta -
żo we na pod sta wie od ręb nych uchwał pre zy diów
okrę go wych za rzą dów PZD, 

9) wy po sa ża nia in struk to rów okrę go wych Spo łecz -
nej Służ by In struk tor skiej PZD w urzą dze nia 
i na rzę dzia nie zbęd ne do wy ko ny wa nia czyn no -
ści in struk tor skich na pod sta wie od ręb nych
uchwał pre zy diów okrę go wych za rzą dów PZD,

10) pro wa dze nia kon kur sów okrę go wych na te mat
wie dzy ogrod ni czej wśród dział kow ców, a tak że
in nych do ty czą cych za go spo da ro wa nia, pro duk -
cji i wy po czyn ku na dział kach,

11) szko leń i po ka zów prak tycz nych or ga ni zo wa -
nych dla dział kow ców i po cząt ku ją cych dział -
kow ców,

12) pro pa go wa nia wie dzy ogrod ni czej po przez re -
gio nal ne me dia,

13) za opa trze nia w 12 ko lej nych nu me rów mie sięcz -
ni ka „dział ko wiec” no wych dział kow ców,

14)  do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec" człon -
kom or ga nów okrę go wych,

15)  za opa try wa nia in struk to rów okrę go wych Spo -
łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD w mie sięcz -
nik „dział ko wiec”,

16) funk cjo no wa nia peł no moc ni ków do spraw za go -
spo da ro wa nia,

17) kosz tów za trud nie nia  in struk to rów ogrod ni -
czych w za kre sie ogrod nic twa i pro jek to wa nia
te re nów zie lo nych, 

18) wspar cia fi nan so we go w or ga ni zo wa niu kon gre -
sów, zjaz dów i kon fe ren cji.

3. W ro dzin nych ogro dach dział ko wych na fi nan so wa nie:
1)pro pa go wa nia no wo ści ogrod ni czych wśród

dział kow ców,
2) pro wa dze nia po rad nic twa i in struk ta żu na te re nie

ogro du dział ko we go,
3)szko leń i po ka zów prak tycz nych or ga ni zo wa -

nych dla dział kow ców,
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4) wy po sa ża nia bi blio te ki ogro do wej w li te ra tu rę
ogrod ni czą dla dział kow ców,

5) kon kur sów w za kre sie za go spo da ro wa nia dział -
ki i wie dzy ogrod ni czej wśród dział kow ców,

6) za opa try wa nia w mie sięcz nik „dział ko wiec” in -
struk to rów ogro do wych Spo łecz nej Służ by In -
struk tor skiej PZD,

7) wy po sa ża nia in struk to rów ogro do wych Spo łecz -
nej Służ by In struk tor skiej PZD w urzą dze nia 
i na rzę dzia nie zbęd ne do wy ko ny wa nia czyn no -
ści in struk tor skich,

8)wspar cia fi nan so we go re ali za cji in we sty cji 
w ROD,

§ 12
1. Pre zy dium KR mo że pod jąć de cy zję o prze zna cze -

niu środ ków Fun du szu Oświa to we go na in ne ce le zwią -
za ne z dzia łal no ścią sto wa rzy sze nia PZD niż wska za ne
w ni niej szej uchwa le. 

2. De cy zja, o któ rej mo wa w ust. 1 mo że do ty czyć
środ ków Fun du szu Oświa to we go na wszyst kich szcze -
blach or ga ni za cyj nych. 

§ 13
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD mo że po dej mo wać de -

cy zje do ty czą ce za kre su fi nan so wa nia ze środ ków Fun du -
szu Oświa to we go PZD po szcze gól nych za dań o za się gu
kra jo wym przez jed nost ki or ga ni za cyj ne Związ ku.

§ 15
Fun dusz Oświa to wy ist nie ją cy do tych czas we wszyst -

kich jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD, z dniem wej ścia
w ży cie ni niej szej uchwa ły funk cjo nu je we dług za sad
przez nią okre ślo nych

§ 16
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia ła -
jąc na pod sta wie § 147  ust. 2 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Usta na wia się na stę pu ją cy po dział pod wyż sze nia

opła ty ogro do wej uisz cza nej przez dział kow ca w ro ku
na by cia pra wa do dział ki:

1) w ist nie ją cym ROD:
a)20% na Fun dusz Oświa to wy PZD ro dzin ne go

ogro du dział ko we go,
b) 60% na Fun dusz Oświa to wy PZD okrę gu,
c) 20% na Fun dusz Oświa to wy PZD jed nost ki kra -

jo wej,
2) w no wo za kła da nym ROD:
a) 80% na Fun dusz Oświa to wy okrę gu
b) 20% na Fun dusz Oświa to wy jed nost ki kra jo wej.

2. Ze środ ków wska za nych w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz
ust. 1 pkt 2 lit. a okręg zo bo wią za ny jest po kryć koszt

za opa trze nia no we go dział kow ca w 12 ko lej nych nu me -
rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec".

§ 2
1. Za rząd ROD zo bo wią za ny jest w ter mi nie 2 ty go -

dni od wpła ce nia przez no we go dział kow ca opła ty, o któ -
rej mo wa w § 1, prze ka zać do okrę gu część przy na leż ną,
zgod nie z § 1 ust 1 pkt 1, wyż szym jed nost kom or ga ni -
za cyj nym PZD, wraz z da ny mi oso bo wy mi no we go
dział kow ca.

2. W ter mi nie 2 ty go dni od otrzy ma nia od za rzą du
ROD na leż nej mu czę ści opła ty lub uisz cze nia jej przez
dział kow ca no wo za kła da ne go ROD, okręg prze ka zu je
do jed nost ki kra jo wej jej część przy na leż ną, zgod nie 
z § 1 ust. 1 pkt 2, oraz do ko nu je opła ty pre nu me ra ty 12
ko lej nych nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec” do star -
cza ne go na ad res do mo wy no we go dział kow ca. 

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 7/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie po dzia łu pod wyż szo nej opła ty ogro do wej uisz cza nej w ro ku na by cia pra wa do dział ki 

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Kra jo wa Ra da PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 155 sta tu tu PZD, po sta na wia:

UCHWAŁA NR 8/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny ROD 

Roz dział I

§ 1
1. Fun dusz Obro ny ROD sta no wi wy dzie lo ną część

Fun du szu Sta tu to we go PZD. 
2. Fun dusz Obro ny ROD prze zna czo ny jest na re ali za -

cję ce lów sta tu to wych wska za nych w ni niej szej
uchwa le.

3. Fun dusz Obro ny ROD funk cjo nu je w jed no st ce kra -
jo wej PZD.

§ 2
1. Środ ki Fun du szu Obro ny ROD prze zna czo ne są na

na stę pu ją ce ce le:
1) po kry cie stwier dzo nych pra wo moc ny mi wy ro -

ka mi są do wy mi zo bo wią zań PZD z ty tu łu bez u -
mow ne go ko rzy sta nia z grun tów, na któ rych
zlo ka li zo wa ne są ro dzin ne ogro dy dział ko we
oraz kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę -
po wa niach ma ją cych za przed miot rosz cze nia 
z te go ty tu łu,

2) po kry cie kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po -
stę po wa niach są do wych lub ad mi ni stra cyj nych
o wy da nie nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez
ro dzin ne ogro dy dział ko we, 

3) po kry cie kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po -
stę po wa niach są do wych lub ad mi ni stra cyj nych
do ty czą cych re gu la cji sta nu praw ne go nie ru cho -
mo ści  zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy
dział ko we. 

2. W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach Pre zy -
dium KR PZD mo że wy ra zić zgo dę na sfi nan so wa -
nie ze środ ków Fun du szu Obro ny ROD in nych
zo bo wią zań po zo sta ją cych w bez po śred nim związ -
ku z ce la mi, o któ rych mo wa w ust. 1.

§ 3
1. Fun dusz Obro ny ROD two rzy się z:

1) od pi su z czę ści par ty cy pa cji przy na leż nej jed no -
st ce kra jo wej PZD,  

2) od szko do wań za pra wo PZD do grun tu li kwi do -

wa ne go ROD lub je go czę ści w przy pad ku nie
od twa rza nia ogro du.

2. Wy so kość od pi su okre śla na jest w dro dze uchwa ły
Kra jo wej Ra dy PZD pod ję tej po uchwa le niu wy so -
ko ści par ty cy pa cji i jej po dzia łu po mię dzy jed nost -
ki te re no we i jed nost kę kra jo wą.

3. W uchwa le, o któ rej mo wa w ust. 2, Kra jo wa Ra da
PZD mo że pod jąć de cy zję  o za wie sze niu sto so wa -
nia od pi su na Fun dusz Obro ny ROD. 

§ 4
Fun dusz Obro ny ROD mo że być do dat ko wo za si la ny z:

1) do bro wol nych wpłat na pod sta wie uchwa ły pre -
zy diów okrę go wych za rzą dów PZD i za rzą dów
ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

2) do bro wol nych wpłat człon ków wspie ra ją cych,
3) do bro wol nych wpłat człon ków zwy czaj nych,
4) Fun du szu sta tu to we go i fun du szy ce lo wych.

§ 5
1. Fun dusz Obro ny ROD funk cjo nu je w opar ciu 

o rocz ny pre li mi narz uchwa lo ny przez KR PZD.
2. Spra woz da nie fi nan so we Fun du szu Obro ny ROD

za twier dza  Kra jo wa Ra da PZD.
3. Spra woz da nie fi nan so we Fun du szu Obro ny sta no -

wi wy dzie lo ną część spra woz da nia fi nan so we go
jed nost ki kra jo wej i PZD.

§ 6
1. Dla Fun du szu Obro ny pro wa dzo na jest od ręb na

ewi den cja fi nan so wo -księ go wa, a środ ki fi nan so -
we Fun du szu gro ma dzo ne są na od ręb nym kon cie
ban ko wym. 

2. Kosz ty funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny ROD
ob cią ża ją ten Fun dusz.

3. Ob słu gę ad mi ni stra cyj ną Fun du szu Obro ny ROD
wy ko nu je biu ro jed nost ki kra jo wej. 

4. Kosz ty ob słu gi ad mi ni stra cyj nej Fun du szu Obro ny
ROD ob cią ża ją bu dżet jed nost ki kra jo wej PZD. 
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§ 7
1. Fun du szem Obro ny ROD za rzą dza Pre zy dium Kra -

jo wej Ra dy PZD.
2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa tru je wnio ski

o przy zna nie środ ków z Fun du szu.
3. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mu je de cy zje

o wy pła cie środ ków z Fun du szu Obro ny ROD na
re ali za cję ce lów, o któ rych mo wa w ni niej szej
uchwa le.

§ 8
1. Wnio sek o przy zna nie środ ków z Fun du szu Obro -

ny ROD skła da Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD na dru ku we dług wzo ru sta no wią ce go Za łącz -
nik Nr 1 do ni niej szej uchwa ły.

2. Do wnio sku po win ny być za łą czo ne:
1) ana li za ca ło ści spra wy, wska zu ją ca na po praw -

ność do tych cza so we go po stę po wa nia,
2)do ku men ta cja praw na do ty czą ca grun tu, w

związ ku z któ rym po wsta ło zo bo wią za nie PZD,
3) do ku men ta cja praw na ROD,
4) ko pia orze cze nia po twier dza ją ce go ist nie nie zo -

bo wią za nia PZD,  
5) uchwa ła Pre zy dium OZ PZD w spra wie wy stą -

pie nia o przy zna nie środ ków z Fun du szu wraz 
z uza sad nie niem,

6) in ne do ku men ty w spra wie.
3. Wnio ski nie kom plet ne lub spo rzą dzo ne nie zgod nie

z wy mo ga mi okre ślo ny mi ni niej szą uchwa łą są
zwra ca ne wnio sko daw cy bez roz pa trze nia.

§ 9
1. Pre zy dium KR PZD oce nia jąc wnio sek o do fi nan so -

wa nie z Fun du szu Obro ny ROD kie ru je się w szcze -
gól no ści speł nie niem na stę pu ją cych wa run ków: 
1) wnio sek do ty czy za pła ty ce lu zgod ne go ze wska -

za ny mi w § 2 ust 1 lub 2, 
2) w po stę po wa niach, o któ rych mo wa w § 2 ust 1,

zo stał zło żo ny 
w imie niu PZD w wy ma ga nym ter mi nie wnio sek
o zwol nie nie od kosz tów są do wych, a w przy pad -
ku po sta no wie nia o od mo wie zwol nie nia z kosz -
tów, zo sta ło zło żo ne za ża le nie na po sta no wie nie
są du I in stan cji. 

2. Po za prze słan ka mi wy ni ka ją cy mi z ust. 1, Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD oce nia jąc wnio sek mo że
brać pod uwa gę na stę pu ją ce oko licz no ści: 

1) czy okręg pod jął nie zbęd ne dzia ła nia w ce lu
obro ny in te re sów praw nych PZD,

2) za an ga żo wa nie fi nan so we okrę gu skła da ją ce go
wnio sek oraz ROD, z któ re go funk cjo no wa niem
wnio sek po zo sta je w związ ku, w do tych czas pro -
wa dzo nych po stę po wa niach, z któ rych wy ni ka ją
zo bo wią za nia PZD,

3) par ty cy pa cję ROD w fi nan so wa niu zo bo wią za -
nia, któ re ma być za spo ko jo ne ze środ ków Fun -
du szu,

4) speł nie nie wy mo gów pro ce du ral nych w przy -
pad kach rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych
zgła sza nych do grun tów ROD,

5) wska za nie przez Pre zy dium OZ PZD pro po zy -
cji do cho dze nia rosz czeń re gre so wych przez
PZD,

6) przed ło że nie przez Pre zy dium OZ PZD pro po zy -
cji roz wią za nia pro ble mu i za koń cze nia spra wy. 

§ 10
1. Ko pię uchwa ły Pre zy dium KR PZD, przy zna ją cej

środ ki z Fun du szu Obro ny ROD okre śla ją cą kwo -
tę przy zna nych środ ków i cel, na ja ki zo sta ły przy -
zna ne, otrzy mu je wnio sko daw ca oraz Wy dział
Fi nan so wo -Księ go wy biu ra jed nost ki kra jo wej. 

2. Środ ki przy zna wa ne z Fun du szu Obro ny ROD prze -
ka zy wa ne są na ra chu nek ban ko wy wła ści we go okrę -
gu lub bez po śred nio na ra chu nek wie rzy cie la PZD. 

3. Okręg, któ ry otrzy mał środ ki z Fun du szu Obro ny
ROD zo bo wią za ny jest do zło że nia w KR PZD po -
twier dze nia wy ko rzy sta nia ich zgod nie z ce lem
wska za nym w uchwa le Pre zy dium KR PZD przy -
zna ją cej te środ ki.

§ 11
W przy pad ku wy eg ze kwo wa nia przez PZD środ ków z

ty tu łu rosz czeń re gre so wych przy słu gu ją cych PZD w
związ ku z zo bo wią za nia mi po kry ty mi z wy płat z Fun -
du szu Obro ny ROD, środ ki te pro por cjo nal nie wra ca ją
na kon to Fun du szu.

§ 12
Ist nie ją cy Fun dusz Obro ny ROD funk cjo nu je od dnia

wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły we dług za sad przez
nią okre ślo nych.

§ 13
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Roz dział II

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Za łącz nik do uchwa ły Nr 8/III/2015 
KR PZD z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

Pre zy dium OZ PZD …………………………………………………………..............................................................
Wnio sku je o przy zna nie środ ków z Fun du szu 
Ty tu łem…………………………………………………………….............................................................................
Do ty czy ROD ...........................................................................w…………………….................................................

I. In for ma cja praw na o ROD:
nu mer Re je stru ROD KR PZD…….……………………………………………..
po wierzch nia ROD (ogó łem) ………………………………………………(ha)
ilość dzia łek ro dzin nych …….…………………………………………...............
dz. geo de zyj ne ………………………………………………………...................
In for ma cja o od pro wa dza niu par ty cy pa cji………… ............................................
Do ku men ty praw ne te re nu ROD (za łą czyć do wnio sku)
de cy zje....................................................................................................................
ak ty no ta rial ne........................................................................................................
od pis z KW.............................................................................................................
wy pis z ewi den cji grun tów.......................................... 
za pi sy w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go..........................

II. In for ma cja o rosz cze niu:
Po wierzch nia ob ję ta rosz cze niem ………………………………………….......... ha, 
dział ki geod. nr …………………………………………………………………..
ilość dzia łek ro dzin nych ……………………………………………...........
Wy rok sygn. akt ………………………………………......................................... (za łą czyć do wnio sku): 
Wy so kość zo bo wią za nia:........................................................................................ w zł
Wnio sko wa na kwo ta po mo cy z Fun du szu Obro ny ROD ................................. zł
Słow nie zł……………………………………………………................................
Nr kon ta………………………………………………………..............................
Na zwa po sia da cza kon ta…………………………………....................................
…………………………………………………………………………………...........................................................
In for ma cja o za an ga żo wa niu fi nan so wym ROD (uchwa ły w za łą cze niu) 
…………………………………………………...........................................................................................................
In for ma cja o prze bie gu po stę po wań: ............................................................................................................................
Pro po zy cje w spra wie po stę po wa nia re gre so we go  ......................................................................................................
Pro po zy cja o spo so bie roz wią za nia pro ble mu i za koń cze nia spra wy ..........................................................................
In for ma cja do ty czą ca dział kow ców z te re nu ob ję te go rosz cze niem ...........................................................................
In for ma cja o in fra struk tu rze PZD na te re nie ob ję tym rosz cze niem ............................................................................
Uchwa ła Pre zy dium OZ PZD w spra wie wnio sku o przy zna nie środ ków z Fun du szu Obro ny ROD 
(za łą czyć do wnio sku)................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………...............................................................................................

Wnio sek  o przy zna nie środ ków z Fun du szu Obro ny  ROD

SKARBNIK
...................................

PREZES
...................................

...................................
miejscowość

...................................
data
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 145  ust. 1 i 2 w związ ku z § 155 sta -
tu tu PZD oraz § 3 ust. 2 Uchwa ły Nr  /III/2015 Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. w spra wie
szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny
ROD, po sta na wia:

§ 1
Usta lić od pis na Fun dusz Obro ny ROD z czę ści środ ków

z ty tu łu par ty cy pa cji na leż nych jed no st ce kra jo wej PZD w
wy so ko ści 1/7 wpły wów. W wy ni ku ta kie go usta le nia od -
pi su na Fun dusz Obro ny ROD, po dział ca ło ści wpły wów
ze środ ków z ty tu łu par ty cy pa cji jest na stę pu ją cy:

1) jed nost ka te re no wa PZD – 65 %,

2) jed nost ka kra jo wa PZD – 30 %,
3) Fun dusz Obro ny ROD –   5 %.

§ 2
Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się biu ru jed nost ki kra -

jo wej.

§ 3
Nad zór nad re ali za cją ni niej szej uchwa ły spra wu je Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po przez kwar tal ne ana li zy
wpły wów środ ków okre ślo nych w § 1.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA NR 9/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie usta le nia od pi su na Fun dusz Obro ny ROD 
z czę ści par ty cy pa cji na leż nej jed no st ce kra jo wej PZD

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 44 ust. 2 sta tu tu PZD po sta na wia:

§ 1
1. Okre ślić za sa dy wy da wa nia przez ustę pu ją cy or gan

PZD w ROD ru cho mo ści i nie ru cho mo ści oraz do -
ku men ta cji i pie czą tek PZD no wo wy bra ne mu lub
po wo ła ne mu or ga no wi PZD w ROD.

2. Ile kroć w uchwa le jest mo wa o:
a) or ga nie wy bra nym – ro zu mie się przez to or gan

PZD w ROD wy bra ny na za sa dach okre ślo nych
w sta tu cie PZD.

b) or ga nie po wo ła nym – ro zu mie się przez to or gan
ko mi sa rycz ny PZD w ROD po wo ła ny na za sa -
dach okre ślo nych w sta tu cie PZD.

§ 2
1. W ter mi nie 14 dni od wy bo ru lub po wo ła nia no we -

go za rzą du ROD ustę pu ją cy za rząd ROD wy da je
no wo wy bra ne mu lub po wo ła ne mu za rzą do wi
ROD wszel kie nie ru cho mo ści i ma ją tek ru cho my
oraz do ku men ta cję i pie cząt ki po zo sta ją ce w dys -
po zy cji te go za rzą du ROD, a w szcze gól no ści:
1) ma ją tek ru cho my, 
2) in fra struk tu rę,
3) nie ru cho mo ści,
4) do ku men ta cję ROD, a w szcze gól no ści:

a) do ku men ta cję praw ną ROD (m.in. do ku men ty
do ty czą ce na by cia przez PZD pra wa do grun -
tów ROD, do ku men ty do ty czą ce po wsta nia
ROD, do ku men ta cję geo de zyj ną, ko re spon -
den cję, do ku men ta cję pro wa dzo nych spraw są -
do wych, in ne do ku men ty for mal no -praw ne
ROD),

b) do ku men ta cję sta tu to wo -or ga ni za cyj ną (m.in.
do ku men ta cję do ty czą cą praw na by tych do

UCHWAŁA NR 10/III/2015 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad wy da wa nia ru cho mo ści i nie ru cho mo ści oraz do ku men ta cji i pie czą tek PZD 

no wo wy bra ne mu lub po wo ła ne mu or ga no wi PZD w ROD
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dzia łek przez dział kow ców, ko re spon den cję z
dział kow ca mi oraz or ga na mi i in sty tu cja mi,
do ku men ta cję spraw bie żą cych ROD, do ku -
men ty z wal nych ze brań, po sie dzeń za rzą du
ROD, w tym: książ ki pro to ko łów, zbio ry
uchwał, li sty obec no ści itd.),

c) do ku men ta cję fi nan so wą (m.in. spra woz da nia
fi nan so we wraz z za łącz ni ka mi, spis z na tu ry,
po twier dze nie sald, wy cią gi ban ko we; do ku -
men ty roz li cze nio we z Urzę dem Skar bo wym
i/lub Za kła dem Ubez pie czeń Spo łecz nych; do -
ku men ty ban ko we; do ku men ty pła co we; księ -
gi in wen ta rzo we; do ku men ty źró dło we za
okres 5 lat; umo wy),

d) do ku men ta cję ar chi wal ną (np. kro ni ki),
e) ewi den cję dzia łek – w for mie pi sem nej i/lub

elek tro nicz nej,
5) pie cząt ki PZD (za rzą du ROD, osób funk cyj -

nych),
6) środ ki pie nięż ne zgro ma dzo ne na kon tach ban -

ko wych, lo ka tach i w ka sie,
7) klu cze od bram ROD i po miesz czeń itp., 
8) sta no wią ce wła sność PZD no śni ki elek tro nicz ne za -

wie ra ją ce da ne do ty czą ce ROD oraz ha sła do stę pu.
2. W ter mi nie 14 dni od wy bo ru lub po wo ła nia no wej

ko mi sji re wi zyj nej ROD, ustę pu ją ca ko mi sja re wi -
zyj na ROD wy da je no wo wy bra nej lub po wo ła nej
ko mi sji re wi zyj nej ROD w szcze gól no ści:
1) do ku men ty:

a) do ku men ta cję uka zu ją cą dzia łal ność i za kres
prac ko mi sji re wi zyj nej ROD (do ku men ty z
po sie dzeń, li sty obec no ści, pro to ko ły, zbiór
uchwał oraz do ku men ta cję z prze pro wa dza -
nych kon tro li,

2) pie cząt ki PZD (ko mi sji re wi zyj nej ROD, osób
funk cyj nych).

§ 3
Wy da nie na stę pu je przez fi zycz ne prze ka za nie ob ję -

tych nim skład ni ków oraz pod pi sa nie przez przed sta wi -
cie li or ga nu ustę pu ją ce go oraz or ga nu no wo wy bra ne go
lub po wo ła ne go pro to ko łu zdaw czo -od bior cze go, któ re -
go wzór sta no wi za łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły. 

§ 4
Uchwa ła wcho dzi z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Za łącz nik Nr 1 do Uchwa ły Nr10/III/2015
Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Spo rzą dzo ny w dniu ……………………… r. w……………………………..............................................................

(miej sco wość)

po mię dzy ………………………………………………………………………..........................................................

(okre śle nie ustę pu ją ce go or ga nu PZD)
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Z dniem ……………………………………….. Prze ka zu ją cy wy da je Przyj mu ją ce mu, a Przyj mu ją cy przyj mu je od
Prze ka zu ją ce go, wszyst kie po sia da ne do tych czas przez Prze ka zu ją ce go:

a) ru cho mo ści, któ re są wy szcze gól nio ne po ni żej:
1 ……………………………………………………………………………,

2 ……………………………………………………………………………..,

3 …………………………………………………………………………….

4 …………………………………………………………………………….,

5 …………………………………………………………………………….,

6 …………………………………………………………………………….,

7 …………………………………………………………………………….,

8 …………………………………………………………………………….,

9 ……………………………………………………………………………..,

10 …………………………………………………………………………….

b) nie ru cho mo ści, któ re są wy szcze gól nio ne po ni żej:
1 ……………………………………………………………………………,

2 ……………………………………………………………………………..,

3 …………………………………………………………………………….

4 …………………………………………………………………………….,

5 …………………………………………………………………………….,

zwa nym/-ą da lej „Prze ka zu ją cym”

re pre zen to wa nym/-ą przez 1)……………………………………………………........................................................

2)………………………………………………................................................................

(imio na i na zwi ska człon ków ustę pu ją ce go or ga nu PZD i ich funk cja)

a …………………………………………………………………………………........................................................

(okre śle nie no wo wy bra ne go lub po wo ła ne go or ga nu PZD)

zwa nym/-ą da lej „Przyj mu ją cym”

re pre zen to wa nym/-ą przez 1)……………………………………………………........................................................

2)………………………………………………................................................................

(imio na i na zwi ska człon ków no wo wy bra ne go lub po wo ła ne go or ga nu PZD i ich funk cja)
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6 …………………………………………………………………………….,

7 …………………………………………………………………………….,

8 …………………………………………………………………………….,

9 ……………………………………………………………………………..,

10 …………………………………………………………………………….

c) do ku men ta cję, któ ra jest wy szcze gól nio na po ni żej:
1 ……………………………………………………………………………,

2 ……………………………………………………………………………..,

3 …………………………………………………………………………….

4 …………………………………………………………………………….,

5 …………………………………………………………………………….,

6 …………………………………………………………………………….,

7 …………………………………………………………………………….,

8 …………………………………………………………………………….,

9 ……………………………………………………………………………..,

10 …………………………………………………………………………….

d) pie cząt ki PZD, któ re są wy szcze gól nio ne po ni żej:
1 ……………………………………………………………………………,

2 ……………………………………………………………………………..,

3 …………………………………………………………………………….

4 …………………………………………………………………………….,

5 …………………………………………………………………………….,

6 …………………………………………………………………………….,

7 …………………………………………………………………………….,

8 …………………………………………………………………………….,

9 ……………………………………………………………………………..,

10 …………………………………………………………………………….
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Na pod sta wie § 155 sta tu tu PZD Kra jo wa Ra da PZD
po sta na wia:

§1
Fun dusz Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

w Pol skim Związ ku Dział kow ców, zwa ny da lej „Fun du -
szem”, jest fun du szem ce lo wym, któ re go środ ki są prze -
zna czo ne na fi nan so wa nie dzia łań in we sty cyj nych 
w PZD, w szcze gól no ści kosz tów za kła da nia, za go spo -
da ro wy wa nia i mo der ni za cji ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych.

§2
Fun dusz dzie li się na: 

a) Fun dusz kra jo wy – za rzą dza ny przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD

b) Fun du sze okrę go we – za rzą dza ne przez pre zy -
dium okrę go we go za rzą du PZD 

c) Fun du sze ro dzin nych ogro dów dział ko wych
(ROD) – za rzą dza ne przez za rząd ROD.

§3
Do cho dy Fun du szu sta no wią w szcze gól no ści:
1. we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD:

a) do ta cje ze wnętrz ne,
b) da ro wi zny, spad ki i za pi sy,
c) od pi sy z dzia łal no ści sta tu to wej,
d) od pi sy z in nych fun du szy ce lo wych,
e) środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku PZD,
f) środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne na ten Fun dusz

przez człon ka wspie ra ją ce go.
2. w jed nost kach te re no wych:

a) od szko do wa nia na leż ne PZD za in fra struk tu rę
ogro do wą z ty tu łu li kwi da cji ro dzin ne go ogro du
dział ko we go lub je go czę ści,

b) od szko do wa nia na leż ne PZD za pra wo PZD do
grun tu z ty tu łu li kwi da cji ROD lub je go czę ści
w przy pad ku od twa rza nia ROD lub je go czę ści,

c) do ta cje i in ne środ ki na re ali za cję in we sty cji lub
re mon tów otrzy ma ne od jed nost ki kra jo wej
PZD.

3. w ro dzin nych ogro dach dział ko wych:
a) do ta cje i in ne środ ki na re ali za cję in we sty cji lub

re mon tów otrzy ma ne od jed nost ki kra jo wej lub
te re no wej PZD.

b) opła ty ogro do we w czę ści prze zna czo nej na in -
we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję in fra -

e) środ ki pie nięż ne (w wy mie nio nych po ni żej kwo tach), któ re są zgro ma dzo ne:
1. na kon tach ban ko wych………………………………………………………...,
2. na lo ka tach ……………………………………………………………………,
3. w ka sie…………………………………………………………………………

Do dat ko we uwa gi:
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….
Pro to kół zo stał spo rzą dzo ny w 2 eg zem pla rzach, po jed nym dla każ dej ze stron.

Stro na prze ka zu ją ca Stro na przyj mu ją ca
1)…………………………….................. 1) ……………………………............................................

2)……………………………................... 2).……………………………...........................................   
(pod pi sy człon ków ustę pu ją ce go or ga nu PZD)                                 (pod pi sy człon ków no wo wy bra ne go lub po wo ła ne go or ga nu PZD)

UCHWAŁA NR 11/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 
w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Roz wo ju 

Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Pol skim Związ ku Dział kow ców
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struk tu ry ogro do wej wpła ca ne jed no ra zo wo
przez no wych dział kow ców (§ 147 ust. 1 pkt. 1
sta tu tu PZD)

c) opła ty ogro do we w czę ści prze zna czo nej na in we -
sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję in fra struk tu ry
ogro do wej.

§4
Środ ki Fun du szu mo gą być wy ko rzy sta ne:
1. z Fun du szu kra jo we go na po kry cie kosz tów:

a) na by wa nia praw do grun tów pod ro dzin ny ogród
dział ko wy, 

b) re mon tów, mo der ni za cji, bu do wy i bie żą cej kon -
ser wa cji bu dyn ków, bu dow li i urzą dzeń sta no -
wią cych wła sność PZD, rów nież po przez
prze ka zy wa nie do ta cji na ten cel do Fun du szu
okrę go we go lub ROD, 

c) od twa rza nia li kwi do wa nych i za kła da nia no wych
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, rów nież po -
przez udzie la nie do ta cji na ten cel do Fun du szu
okrę go we go lub ROD, 

d) za trud nie nia pra cow ni ka do spraw in we sty cji. 
2. z Fun du szu okrę go we go na po kry cie kosz tów:

a) na by wa nia praw do grun tów pod ro dzin ny ogród
dział ko wy, 

b) re mon tów, mo der ni za cji, bu do wy i bie żą cej kon -
ser wa cji bu dyn ków, bu dow li i urzą dzeń sta no -
wią cych wła sność PZD, rów nież po przez
udzie la nie do ta cji na ten cel do Fun du szu ROD,

c) od twa rza nia li kwi do wa nych i bu do wę no wych
ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

d) za trud nie nia spe cja li stów, w związ ku z pro wa -
dzo ny mi in we sty cja mi,

e) za trud nie nia in spek to rów do spraw in we sty cji,
zgod nie z za sa da mi przy ję ty mi przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD. 

3. z Fun du szu ROD na po kry wa nie kosz tów:
a) na by wa nia praw do grun tów pod ro dzin ny ogród

dział ko wy,
b) re mon tów, mo der ni za cji, bu do wy i bie żą cej kon -

ser wa cji in fra struk tu ry ogro do wej w ROD, 
c) za trud nie nia spe cja li stów w związ ku z pro wa -

dzo ny mi in we sty cja mi.

§ 5
1. Do ta cje z Fun du szu kra jo we go oraz okrę go we go,

przy zna wa ne dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych
nie pod le ga ją zwro to wi, chy ba, że ROD:
a) nie wy ko rzy stał do ta cji,
b) wy ko rzy stał do ta cję nie zgod nie z jej prze zna cze -

niem,
c) nie roz li czył do ta cji, 
d) w cią gu 5 lat od otrzy ma nia do ta cji wy łą czył się

ze struk tur PZD na pod sta wie usta wy z dnia 13

grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ter min 5 lat li czo ny jest od dnia prze ka za -
nia do ta cji na ra chu nek ban ko wy ROD do dnia
pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu ROD, o któ -
rej mo wa w art. 70 ust. 2 pkt. 2 usta wy o ROD. 

§ 6
Wy ko rzy sta nie środ ków Fun du szu w spo sób in ny, niż

za pi sa ny w § 4, jest moż li we wy łącz nie po uzy ska niu
zgo dy Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 7 
1. Wy dat ko wa nie środ ków z Fun du szu od by wa się w

opar ciu o przy ję ty rocz ny plan fi nan so wy Fun du -
szu. 

2. Przy ję cia rocz ne go pla nu fi nan so we go Fun du szu
do ko nu ją: 
a) Kra jo wa Ra da PZD – dla Fun du szu kra jo we go,
b) okrę go wy za rząd PZD – dla Fun du szu okrę go -

we go,
c) wal ne ze bra nie ROD – dla Fun du szu ROD.
3. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD pro wa dzą dla Fun -

du szu wy od ręb nio ną ewi den cję fi nan so wą na za -
sa dach okre ślo nych w prze pi sach od ręb nych. 

4. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD co rocz nie spo rzą dza -
ją wy od ręb nio ne spra woz da nie fi nan so we dla środ -
ków Fun du szu, któ re go stan wi nien być ujaw nio ny
w pa sy wach, a środ ki fi nan so we w ak ty wach bi lan -
su. Spra woz da nie win no być spo rzą dzo ne wg sta nu
na dzień 31 grud nia, zgod nie z za sa da mi obo wią -
zu ją cy mi w PZD. 

§ 8
1. Od po wie dzial ność za pra wi dło wą or ga ni za cję, go -

spo da ro wa nie Fun du szem i roz li cze nie środ ków
po no si:
a) za Fun dusz kra jo wy - Pre zy dium KR PZD,
b) za Fun dusz okrę go wy - pre zy dium okrę go we go

za rzą du PZD,
c) za Fun dusz ROD - za rząd ROD.

2. Kon tro lę nad pra wi dło wym wy ko rzy sta niem środ -
ków Fun du szu w da nej jed no st ce or ga ni za cyj nej
PZD spra wu je ko mi sja re wi zyj na tej jed nost ki.

3. Po sta no wie nia ust. 2 nie wy łą cza ją kom pe ten cji
nad zor czych i kon tro l nych wy ni ka ją cych z po sta -
no wień sta tu tu PZD.

§ 9 
1. Po szcze gól ne jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD pro wa -

dzą wy dzie lo ny ra chu nek ban ko wy dla środ ków
Fun du szu. 

2. Obo wią zek pro wa dze nia wy dzie lo ne go kon ta ban -
ko we go dla środ ków Fun du szu nie do ty czy ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, w któ rych kwo ta te go
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Fun du szu nie prze kra cza 10.000,00 zło tych (słow -
nie: dzie sięć ty się cy zło tych).

3. Wy kaz ra chun ków ban ko wych Fun du szu pro wa -
dzą:
a) w sto sun ku do ro dzin nych ogro dów dział ko wych

- okrę go we za rzą dy PZD,
b) w sto sun ku do jed no stek te re no wych PZD - Kra -

jo wa Ra da PZD. 

§ 10
Ist nie ją cy Fun dusz Roz wo ju ROD w PZD od dnia wej -

ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły funk cjo nu je na za sa dach
w niej okre ślo nych.

§ 11 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia -
ła jąc na pod sta wie § 155 sta tu tu PZD po sta na wia:

§ 1
Fun dusz Sa mo po mo co wy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców jest fun du szem ce lo wym, któ re go środ ki są
prze zna cza ne na udzie la nie po ży czek we wnątrz or ga ni -
za cyj nych, zwa nych da lej „po życz ka mi”, na rzecz ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych pro wa dzo nych przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

§ 2
1. Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD two rzy się z czę ści

środ ków uzy ska nych przez jed nost kę kra jo wą 
i okrę go wą PZD z ty tu łu par ty cy pa cji, o któ rej mo -
wa w § 145 ust. 1 sta tu tu PZD.

2. Wy so kość środ ków prze zna czo nych na Fun dusz Sa -
mo po mo co wy PZD usta la Kra jo wa Ra da PZD 
w uchwa le w spra wie okre śle nia wy so ko ści i po -
dzia łu środ ków z par ty cy pa cji, o któ rej mo wa 
w § 145 ust. 1 sta tu tu PZD.

§ 3
Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD mo że być za si la ny z:

1) do ta cji,
2) da ro wizn,
3) do bro wol nych wpłat jed no stek or ga ni za cyj nych

PZD,
4) in nych źró deł.

§ 4
Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD two rzo ny jest na udzie -

la nie po ży czek  z prze zna cze niem na:

1) bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych,

2) wy ko ny wa nie re mon tów in fra struk tu ry w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych,

3) usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych po wsta łych w wy -
ni ku nie prze wi dzia nych zda rzeń lo so wych, 
a prze kra cza ją cych moż li wo ści fi nan so we, ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go.

§ 5
1. Fun du szem Sa mo po mo co wym PZD za rzą dza Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.
2. Środ ki fi nan so we Fun du szu Sa mo po mo co we go

PZD gro ma dzo ne są na od dziel nym kon cie ban ko -
wym i pro wa dzo na jest dla nie go wy od ręb nio na
ewi den cja fi nan so wo -księ go wa.

§ 6
1. Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD funk cjo nu je w opar -

ciu o rocz ne pla ny i spra woz da nia.
2. Pre li mi narz fi nan so wy Fun du szu Sa mo po mo co we -

go PZD, a tak że spra woz da nie fi nan so we wraz z bi -
lan sem Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD
za twier dza co rocz nie Kra jo wa Ra da PZD.

3. Pre li mi narz i spra woz da nie fi nan so we Fun du szu
Sa mo po mo co we go PZD pod le ga ją kon tro li Kra jo -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD.

§ 7
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD:

1) usta la nie zbęd ną wy so kość re zer wy Fun du szu
Sa mo po mo co we go PZD,

UCHWAŁA NR 12/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

-z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD i za sad je go funk cjo no wa nia

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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2) usta la wy so kość opro cen to wa nia po ży czek na
da ny rok ka len da rzo wy uwzględ nia ją cą in fla cję
pro gno zo wa ną przez Na ro do wy Bank Pol ski,

3) roz pa tru je wnio ski i udzie la po ży czek z Fun du -
szu Sa mo po mo co we go PZD,

4) do ko nu je okre so wej oce ny wpły wów, wy dat ków
oraz sta nu po sia da nych środ ków fi nan so wych na
kon cie Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD, a tak -
że ter mi no wo ści spłat udzie lo nych po ży czek,

5) usta na wia oso by upo waż nio ne do dys po no wa nia
kon tem ban ko wym Fun du szu Sa mo po mo co we -
go PZD.

2. Re zer wa Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD, o któ -
rej mo wa w ust. 1 pkt. 1, prze zna czo na jest na nie -
prze wi dzia ne sy tu acje, przy pad ki lo so we,
za pew nie nie płyn no ści funk cjo no wa nia Fun du szu
Sa mo po mo co we go PZD.

§ 8
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ogła sza w for mie

ko mu ni ka tu w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD wy -
so kość opro cen to wa nia po ży czek obo wią zu ją ce go
w da nym ro ku ka len da rzo wym.

2. Opro cen to wa nie udzie la nych po ży czek jest zmien -
ne i ob li cza ne od kwo ty po zo sta ją cej do spła ce nia.

§ 9
Po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD udzie la -

ne dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych na usu nię cie
znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du po wsta łych w wy ni -
ku klę ski ży wio ło wej są nie opro cen to wa ne.

§ 10
1. De cy zję o przy zna niu po życz ki po dej mu je Pre zy -

dium Kra jo wej Ra dy PZD.
2. Szcze gó ło we za sa dy do ty czą ce udzie la nia i zwro tu

po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD
okre śli Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 11
1. Spła ta za cią gnię tej po życz ki z Fun du szu Sa mo po -

mo co we go PZD roz po czy na się od ro ku na stęp ne -
go po ro ku, w któ rym po życz ka zo sta ła udzie lo na.

2. Okres spła ty po życz ki nie mo że prze kra czać 5 lat.
3. Ilość i wy so kość rat okre śla Pre zy dium Kra jo wej

Ra dy PZD w de cy zji, o któ rej mo wa w § 10 ust. 1
uchwa ły.

§ 12
1. Nad zór nad pra wi dło wym i zgod nym z prze zna cze -

niem wy dat ko wa niem środ ków udzie lo nej po życz -
ki, a na stęp nie nad jej spła tą spra wu je okrę go wy
za rząd PZD wła ści wy ze wzglę du na po ło że nie ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go.

2. Po rę czy cie lem uchwa lo nej po życz ki z Fun du szu
Sa mo po mo co we go PZD jest pre zy dium okrę go we -
go za rzą du PZD, o któ rym mo wa w ust. 1.

§ 13
Kosz ty ob słu gi Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD ob -

cią ża ją ten Fun dusz.

§ 14
1. Ist nie ją cy Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD od dnia

wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły funk cjo nu je na
za sa dach okre ślo nych w ni niej szej uchwa le.

2. Po życz ki udzie lo ne ro dzin nym ogro dom dział ko -
wym przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej
uchwa ły pod le ga ją do tych cza so wym za sa dom.

§ 15
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 13/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad funk cjo no wa nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu prze zna czo ne go na

usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD 

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie §155 sta tu tu PZD po sta na wia:

§ 1
Fun dusz prze zna czo ny na usu wa nie skut ków klęsk ży -
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wio ło wych w ROD, zwa ny da lej „Fun du szem” jest fun -
du szem ce lo wym, któ re go środ ki prze zna cza ne są na
udzie la nie wspar cia fi nan so we go w po sta ci do ta cji we -
wnątrz or ga ni za cyj nych, zwa nych da lej „Do ta cja mi” dla
ro dzin nych ogro dów dział ko wych pro wa dzo nych przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, w szcze gól no ści na od -
two rze nie znisz czo nej przez klę skę ży wio ło wą in fra -
struk tu ry ogro do wej.

§ 2
Przez klę skę ży wio ło wą na le ży ro zu mieć eks tre mal ne

zja wi sko na tu ral ne po wo du ją ce znacz ną szko dę na te re -
nie wy wo ła nym tym zja wi skiem, jak i wy so kie stra ty fi -
nan so we na da nym te re nie wy wo ła ne w szcze gól no ści
przez po wódź, dłu go trwa łe pod to pie nia, su szę, roz le gły
po żar te re nu, trzę sie nie zie mi, hu ra gan czy tor na do. 

§ 3
Fun dusz prze zna czo ny na usu wa nie skut ków klęsk ży -

wio ło wych w ROD mo że być za si la ny:
a) z do bro wol nych wpłat prze ka zy wa nych przez

jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD ze środ ków Fun du -
szu Sta tu to we go,

b) z in nych źró deł.

§ 4
Fun du szem dys po nu je Pre zy dium KR PZD.

§ 5
Szcze gó ło we za sa dy do ty czą ce udzie la nia do ta cji 

z Fun du szu, nad zo ru nad ich wy dat ko wa niem oraz za sad
ich roz li cza nia okre śli Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 6
1. Kosz ty funk cjo no wa nia Fun du szu ob cią ża ją ten

Fun dusz.
2. Ob słu gę ad mi ni stra cyj ną Fun du szu wy ko nu je biu -

ro Kra jo wej Ra dy PZD. 
3. Kosz ty ob słu gi ad mi ni stra cyj nej Fun du szu ob cią -

ża ją jed nost kę kra jo wą PZD. 

§ 7
1. Ist nie ją cy w PZD Fun dusz prze zna czo ny na usu wa -

nie skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD od dnia
wej ścia w ży cie  ni niej szej uchwa ły funk cjo nu je na
za sa dach w niej okre ślo nych.

§ 8
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Kra jo wa Ra da PZD dzia ła jąc na po sta wie § 130 pkt. 13 sta tu tu PZD po sta na wia, co na stę pu je:

UCHWAŁA NR 14/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

w Pol skim Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Roz dział I
Po sta no wie nia ogól ne

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy pro wa dze nia in we -

sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
a w szcze gól no ści wska zu je, kto jest in we sto rem za da nia
in we sty cyj ne go lub re mon to we go, kto spra wu je nad zór
nad je go re ali za cją, w ja ki spo sób na le ży za pla no wać,
przy go to wać, prze pro wa dzić, sfi nan so wać, a na stęp nie
roz li czyć za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we.

§ 2
Uży te w ni niej szej uchwa le okre śle nia ozna cza ją:

1) za da nie in we sty cyj ne – za da nie po le ga ją ce na
bu do wie obiek tu bu dow la ne go, a tak że je go od -
bu do wie, roz bu do wie i nad bu do wie w ro zu mie -
niu prze pi sów Pra wa bu dow la ne go,

2) za da nie re mon to we – za da nie po le ga ją ce na wy -
ko ny wa niu w ist nie ją cym obiek cie bu dow la nym
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ro bót bu dow la nych po le ga ją cych na od two rze -
niu sta nu pier wot ne go, nie sta no wią cych bie żą -
cej kon ser wa cji, przy czym do pusz cza się
sto so wa nie wy ro bów bu dow la nych in nych niż
uży to w sta nie pier wot nym,

3) in we stor - wła ści wy or gan PZD w ROD lub jed -
no st ce te re no wej, bę dą cy uczest ni kiem pro ce su
bu dow la ne go, do któ re go na le ży zor ga ni zo wa -
nie pro ce su in we sty cyj ne go lub re mon to we go, 

4) wy ko naw ca - oso ba fi zycz na lub oso ba praw na zo -
bo wią za na umo wą z in we sto rem do wy ko na nia za -
da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go w ROD, 

5) sys tem re ali za cji za da nia - trzy ro dza je: go spo -
dar czy (za da nie wy ko ny wa ne wy łącz nie pra cą
wła sną dział kow ców), zle co ny (za da nie wy ko -
ny wa ne wy łącz nie przez fir mę ze wnętrz ną), mie -
sza ny. 

6) wła ści wy urząd - sta ro stwo po wia to we lub urząd
mia sta w przy pad ku mia sta na pra wach po wia tu,
wła ści we go na miej sce re ali za cji za da nia in we -
sty cyj ne go lub re mon to we go,

7) war tość brut to -war tość to wa ru (usłu gi) wraz z
wszel ki mi ob cią że nia mi, w tym po dat kiem VAT,

8) pra ce dział kow ców na rzecz za da nia in we sty cyj -
ne go lub re mon to we go - pra ce umoż li wia ją ce
dział kow com zwol nie nie się w czę ści lub w ca -
ło ści z par ty cy pa cji fi nan so wej w kosz tach za da -
nia, przy ję tej w uchwa le wal ne go ze bra nia
człon ków PZD w spra wie re ali za cji za da nia in -
we sty cyj ne go lub re mon to we go. 

9) par ty cy pa cja fi nan so wa dział kow ców w kosz -
tach za da nia - opła ta ogro do wa w czę ści prze -
zna czo na na in we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry
ogro do wej, przyj mo wa na w uchwa le wal ne go

ze bra nia człon ków PZD w spra wie re ali za cji za -
da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go.

10) koszt wy ko na nia za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go - kosz ty bu do wy, od bu do wy, roz -
bu do wy, nad bu do wy i re mon tu, a tak że kosz ty
wy ko na nia do ku men ta cji pro jek to wo -bu dow la -
nej, po mia rów, zle ce nia nad zo ru in spek tor skie -
go. 

§ 3
In we sto rem za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -

go jest:
a) pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD w przy pad -

ku:
– za kła da nia no we go ro dzin ne go ogro du dział ko -

we go,
– od twa rza nia przez Zwią zek ogro du za stęp cze go.

b) za rząd ROD w przy pad ku:
– od twa rza nia czę ści ogro du, gdy pre zy dium okrę -

go we go za rzą du PZD – w dro dze uchwa ły sce -
du je swo je upraw nie nia i obo wiąz ki in we sto ra
na za rząd ROD. 

– w ist nie ją cym ro dzin nym ogro dzie dział ko wym.

§ 4
Przy go to wa nie, re ali za cja i za koń cze nie za da nia in we -

sty cyj ne go lub re mon to we go w ROD po win na od by wać
się zgod nie z ni niej szą uchwa łą, usta wą Pra wo bu dow la -
ne i ak ta mi wy ko naw czy mi do tej usta wy. 

§ 5
Nad zór nad re ali za cją in we sty cji lub re mon tów w ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych spra wu je pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD.

Roz dział II
Pla no wa nie in we sty cji i re mon tów w ROD

§ 6
1. Za kres po trzeb in we sty cyj nych i re mon to wych oraz

prze wi dy wa ny koszt za da nia okre śla za rząd ROD i
przed sta wia sto sow ny wnio sek na wal nym ze bra -
niu człon ków PZD.

2. Wnio sek za rzą du ROD, któ re go wzór sta no wi za -
łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły, po wi nien obej -
mo wać:
a) ro dzaj za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -

go, 
b) spo sób i ter min je go wy ko na nia,
c) prze wi dy wa ny koszt wy ko na nia wraz z ma te ria -

ła mi uza sad nia ją cy mi je go wy so kość (kosz to -
rys),

d) źró dła fi nan so wa nia za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go.

3. Środ ki na za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we w
ROD po win ny być za bez pie czo ne w pre li mi na rzu
fi nan so wym Fun du szu Roz wo ju ROD na da ny rok.

§ 7
1. Uwzględ nia jąc wnio sek za rzą du ROD w spra wie

in we sty cji i re mon tów wal ne ze bra nie człon ków
PZD po dej mu je uchwa łę, w któ rej okre śla:
a) ro dzaj za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -

go, 
b) okres re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re -

mon to we go,
c) par ty cy pa cję fi nan so wą dział kow ców w kosz -

tach, w tym pra ce dział kow ców na rzecz za da nia
in we sty cyj ne go lub re mon to we go. 

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1 od no si się wy -
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łącz nie do jed ne go za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go. 

3. Wzór uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 1, sta no wi za -
łącz nik nr 2 do ni niej szej uchwa ły. 

§ 8
1. Za rząd ROD skła da do okrę go we go za rzą du PZD 

w cią gu 14 dni od da ty od by cia wal ne go ze bra nia:
a) uchwa łę, o któ rej mo wa w § 7 uchwa ły wraz 

z wnio skiem za rzą du ROD w spra wie in we sty cji
i re mon tów, o któ rym mo wa w § 6 uchwa ły,

b) wnio sek o włą cze nie za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go do pla nu in we sty cji i re mon tów, 
o któ rym mo wa w § 9.

2. Do do ku men tów, wy mie nio nych w ust. 1, na le ży
za łą czyć in for ma cję o za bez pie cze niu fi nan so wym,
okre śla ją cą w szcze gól no ści:
a) wy so kość zgro ma dzo nych środ ków wła snych na

re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -
we go,

b) moż li wo ści wy ko naw cze za da nia in we sty cyj ne -
go lub re mon to we go okre ślo nym sys te mem je go
re ali za cji,

c) moż li wo ści po zy ska nia do ta cji i po mo cy rze czo -

wej z sa mo rzą dów lo kal nych, da ro wizn oraz fun -
du szy eu ro pej skich i kra jo wych na re ali za cję za -
da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go.

§ 9
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD na pod sta wie

do ku men tów, o któ rych mo wa w § 8 opra co wu je
plan in we sty cji i re mon tów i za twier dza go w dro -
dze uchwa ły w ter mi nie do dnia 15 lip ca każ de go
ro ku, z moż li wo ścią je go póź niej szej ak tu ali za cji. 

2. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD zo bo wią za ne
jest do spo rzą dza nia spra woz daw czo ści w za kre sie
pla nu in we sty cji i re mon tów w ROD za da ny rok
ka len da rzo wy.

§ 10
Nie wy ma ga ją za sto so wa nia za sad okre ślo nych w ni -

niej szym roz dzia le:
a) bie żą ce kon ser wa cje in fra struk tu ry ogro do wej,
b) czyn no ści za po bie ga ją ce po wsta niu znacz nej

szko dy i za pew nie niu bez pie czeń stwa, wy ma ga -
ją ce pod ję cia uza sad nio nych dzia łań w try bie na -
tych mia sto wym.

§ 11
1. Za da nia in we sty cyj ne i re mon to we w ROD re ali -

zo wa ne są przy udzia le: 
a) środ ków wła snych ROD, w tym przede wszyst -

kim ze środ ków zgro ma dzo nych na Fun du szu
Roz wo ju ROD, bę dą ce go w dys po zy cji ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go

b) środ ków po cho dzą cych z par ty cy pa cji fi nan so -
wej dział kow ców w kosz tach za da nia uchwa lo -
nej przez wal ne ze bra nie człon ków PZD, w tym
pra cy dział kow ców na rzecz za da nia in we sty cyj -
ne go lub re mon to we go

c) do ta cji i po mo cy rze czo wej z sa mo rzą dów lo kal -
nych, da ro wizn oraz fun du szy eu ro pej skich i kra -
jo wych, 

d) do ta cji i po ży czek we wnątrz związ ko wych od or -
ga nów wyż szych PZD.

2. Mał żon ko wie po sia da ją cy pra wo do tej sa mej dział -
ki w ROD opła ca ją jed ną opła tę, sta no wią cą par ty -
cy pa cję fi nan so wą w kosz tach za da nia in we sty-
cyj ne go lub re mon to we go. To sa mo do ty czy prac
dział kow ców na rzecz za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go.

3. Pra ce dział kow ców na rzecz za da nia in we sty cyj ne -
go lub re mon to we go mo gą być uchwa lo ne, o ile ro -

dzaj za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go
umoż li wia wy ko na nie ta kich prac. Po win ny być
wy ko ny wa ne oso bi ście, a w przy pad ku nie moż li -
wo ści wy ko na nia pra ce oso bi ście - mo gą być wy -
ko na ne przez wska za ne go człon ka ro dzi ny. 

§ 12
W przy pad ku od twa rza nia przez okrę go wy za rząd

PZD ogro du za stęp cze go za zli kwi do wa ny w ca ło ści lub
w czę ści ogród dział ko wy, fi nan so wa nie za dań in we sty -
cyj nych ob cią ża Fun dusz Roz wo ju ROD okrę go we go
za rzą du, zgod nie z za sa da mi przy ję ty mi przez Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie prze zna cza nia i
roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi -
da cji i cza so we go za ję cia te re nu ROD.

§ 13
Za da nia in we sty cyj ne w no wo za kła da nym ROD re -

ali zo wa ne są przy udzia le:
a) środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD, bę dą ce go w

dys po zy cji okrę go we go za rzą du PZD 
b) do ta cji i po mo cy rze czo wej sa mo rzą dów lo kal -

nych, da ro wizn oraz fun du szy eu ro pej skich i kra -
jo wych, 

c) do ta cji we wnątrz związ ko wych od or ga nu wyż -
sze go PZD.

Roz dział III
Fi nan so wa nie in we sty cji i re mon tów w ROD
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§ 14
1. W przy pad ku za da nia in we sty cyj ne go lub re mon -

to we go wy ma ga ją ce go po zwo le nia na bu do wę pod -
sta wą do pod ję cia prac pro jek to wo -kosz to ry so wych
za da nia jest uzy ska nie de cy zji o wa run kach za bu -
do wy i za go spo da ro wa nia te re nu, je że li jest ona
wy ma ga na zgod nie z prze pi sa mi o pla no wa niu i za -
go spo da ro wa niu prze strzen nym.

2. Wy stą pie nie z wnio skiem o wy da nie de cy zji, okre -
ślo nej w ust. 1, na le ży do obo wiąz ków in we sto ra.

3. Po opra co wa niu do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to -
ry so wej i po uzy ska niu wy ma ga nych uzgod nień in -
we stor skła da wnio sek o po zwo le nie na bu do wę do
wła ści we go urzę du.

4. Do wnio sku in we stor obo wią za ny jest za łą czyć do -
ku men ty wy ma ga ne prze pi sa mi art. 33 ust. 2 usta -
wy Pra wo bu dow la ne.

5. Pra ce przy go to waw cze zwią za ne z roz po czę ciem
ro bót okre śla art. 41 usta wy Pra wo bu dow la ne. 

6. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go ob ję te go obo wiąz kiem uzy ska nia de -
cy zji o po zwo le niu na bu do wę zgod nie z prze pi sa -
mi usta wy Pra wo bu dow la ne, in we stor jest
obo wią za ny za pew nić: ob ję cie kie row nic twa bu do -
wy lub okre ślo nych ro bót bu dow la nych oraz nad zór

nad ro bo ta mi przez oso bę po sia da ją cą upraw nie nia
bu dow la ne w od po wied niej spe cjal no ści, zgod nie
z art. 42 ust 1 usta wy Pra wo bu dow la ne.

§ 15
1. W przy pad ku za da nia in we sty cyj ne go lub re mon -

to we go nie wy ma ga ją ce go po zwo le nia na bu do wę,
a wy ma ga ją ce go do ko na nia zgło sze nia zgod nie z
art. 30 ust. 1 usta wy Pra wo bu dow la ne, pod sta wą
do pod ję cia prac jest do ko na nie przez in we sto ra
zgło sze nia wła ści we mu urzę do wi. 

2. Zgło sze nia na le ży do ko nać przed ter mi nem za mie -
rzo ne go roz po czę cia ro bót bu dow la nych. W zgło -
sze niu na le ży okre ślić ro dzaj, za kres i spo sób
wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych oraz ter min ich
roz po czę cia.

3. Do zgło sze nia in we stor obo wią za ny jest za łą czyć
do ku men ty wy ma ga ne prze pi sa mi art. 30 ust. 2 i 3
usta wy Pra wo bu dow la ne.

4. Do wy ko ny wa nia za da nia in we stor mo że przy stą -
pić, je że li w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia
zgło sze nia wła ści wy or gan nie wnie sie, w dro dze
de cy zji, sprze ci wu i nie póź niej niż po upły wie 3
lat od okre ślo ne go w zgło sze niu ter mi nu ich roz po -
czę cia.

Roz dział IV
Przy go to wa nie in we sty cji i re mon tów w ROD

Roz dział V
Wy bór wy ko naw cy przy re ali za cji in we sty cji sys te mem zle co nym

§ 16
1. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub

re mon to we go sys te mem zle co nym, któ re go war -
tość nie prze kra cza 50.000 zło tych brut to in we stor
zo bo wią za ny jest do wy bo ru wy ko naw cy w dro dze
za py ta nia o ce nę, zgod nie z przy ję ty mi kry te ria mi.
Z za strze że niem § 19 uchwa ły. 

2. W try bie za py ta nia o ce nę in we stor kie ru je za py ta -
nia o ce nę do wy bra nych przez sie bie ofe ren tów i
za pra sza ich do skła da nia ofert.

3. Wy bo ru wy ko naw cy do ko nu je in we stor, na pod sta wie
ofert zło żo nych przez mi ni mum dwóch ofe ren tów. 

4. Kry te ria wy bo ru mu szą być jed na ko we dla wszyst -
kich ofe ren tów.

5. Przy wy bo rze wy ko naw cy na le ży brać pod uwa gę
co naj mniej na stę pu ją ce kry te ria: ce na, ter min wy -
ko na nia za da nia, wa run ki gwa ran cji i rę koj mi.

§ 17
1. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub

re mon to we go sys te mem zle co nym, przy war to ści
za da nia po wy żej 50.000 zło tych brut to, wy bór wy -
ko naw cy na stę pu je w try bie prze tar gu pi sem ne go,
zgod nie z przy ję ty mi kry te ria mi.

2. W try bie prze tar gu pi sem ne go in we stor zo bo wią -
za ny jest do przy go to wa nia ogło sze nia o prze tar gu. 

3. W ogło sze niu o prze tar gu na le ży okre ślić co naj -
mniej: przed miot za mó wie nia - w tym rów nież
przed mia ry i wa run ki tech nicz ne, miej sce i czas re -
ali za cji za mó wie nia oraz wa run ki prze tar gu.

4. Ogło sze nie o prze tar gu po win no być za miesz czo ne
na ta bli cy ogło szeń, stro nie in ter ne to wej ( o ile in -
we stor jest w jej po sia da niu) oraz pra sie lo kal nej.

5. Wy bo ru wy ko naw cy do ko nu je się na pod sta wie
ofert zło żo nych przez mi ni mum dwóch ofe ren tów -
po rów ny wal nych i waż nych.

6. Ofer ta jest waż na, je że li:
a) jest kom plet na, 
b) zo sta ła zło żo na w for mie, w miej scu i ter mi nie

prze wi dzia nym w ogło sze niu o prze tar gu,
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c) treść ofer ty jest zgod na z wa run ka mi za mó wie nia
okre ślo ny mi w ogło sze niu o prze tar gu,

d) zo sta ła pod pi sa na przez oso by upo waż nio ne do
skła da nia oświad czeń wo li,

e) zo sta ła zło żo na przez ofe ren ta, któ ry dla da ne go
prze tar gu zło żył jed ną ofer tę. 

7. Kry te ria wy bo ru mu szą być jed na ko we dla wszyst -
kich ofe ren tów.

8. Przy wy bo rze wy ko naw cy na le ży brać pod uwa gę
co naj mniej na stę pu ją ce kry te ria: ce na, ter min wy -
ko na nia za da nia, wa run ki gwa ran cji i rę koj mi.

9. Or ga ni za tor prze tar gu mo że za mknąć prze targ bez
wy bra nia któ rej kol wiek z ofert, w przy pad ku zło -
że nia ta kie go za strze że nia w ogło sze niu.

§ 18
1. Prze targ pi sem ny prze pro wa dza mi ni mum trzy oso -

bo wa ko mi sja po wo ła na przez in we sto ra.
2. W mia rę moż li wo ści, ko mi sja prze tar go wa win na

być zło żo na z dział kow ców, któ rzy nie wcho dzą w
skład za rzą du i ko mi sji re wi zyj nej in we sto ra. 

3. Z prze tar gu pi sem ne go spo rzą dza się pro to kół, któ -
ry pod le ga za twier dze niu przez in we sto ra.

4. Or ga ni za tor prze tar gu pi sem ne go ma obo wią zek
po wia do mie nia ofe ren tów o je go wy ni ku lub za -
mknię ciu prze tar gu bez do ko na nia wy bo ru.

§ 19
1. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub

re mon to we go sys te mem zle co nym, któ re go war -

tość nie prze kra cza 7.000 zło tych brut to, in we stor
mo że do ko nać wy bo ru wy ko naw cy w po stę po wa -
niu w try bie za mó wie nia z wol nej rę ki. 

2. W try bie za mó wie nia z wol nej rę ki in we stor pro -
wa dzi ne go cja cje tyl ko z jed nym wy ko naw cą, któ -
re mu udzie la za mó wie nia. 

3. Za sa dy okre ślo ne w ni niej szym roz dzia le sto su je
się od po wied nio.

§ 20
1. W każ dym przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty -

cyj ne go lub re mon to we go sys te mem zle co nym mu -
si być za war ta przez in we sto ra umo wa z
wy ko naw cą.

2. Umo wa po win na, co naj mniej okre ślać: ro dzaj i za -
kres ro bót, ich war tość wy ni ka ją cą z ce ny zło żo nej
w wy bra nej ofer cie z wy szcze gól nie niem po szcze -
gól nych skład ni ków, ter min roz po czę cia i za koń -
cze nia ro bót, for mę płat no ści, wa run ki gwa ran cji i
rę koj mi, ka ry umow ne. 

3. W imie niu in we sto ra umo wę pod pi su ją każ do ra zo wo
dwie upo waż nio ne oso by, zgod nie ze sta tu tem PZD. 

4. Do umów o ro bo ty bu dow la ne za sto so wa nie ma ją
prze pi sy usta wy Ko deks cy wil ny (art. 647-658).

§ 21
Do in we sty cji lub re mon tów fi nan so wa nych w ca ło ści

al bo czę ści ze środ ków pu blicz nych za sto so wa nia ma ją
prze pi sy usta wy pra wo za mó wień pu blicz nych i ak tów
wy ko naw czych.

§ 22
Za da nia in we sty cyj ne i re mon to we mo gą być roz po -

czę te w przy pad ku:
a) prze ka za nia do okrę go we go za rzą du PZD

uchwa ły, o któ rej mo wa w § 7 wraz z wnio skiem
za rzą du ROD w spra wie in we sty cji i re mon tów,
o któ rym mo wa w § 6,

b) uzy ska nia de cy zji po zwo le nia na bu do wę lub
wy ko na nia ro bót bu dow la nych, dla któ rych re -
ali za cji jest ona wy ma ga na bądź do ko na nia zgło -
sze nia (i bra ku sprze ci wu wła ści we go urzę du),
je że li do ko na nie zgło sze nia jest wy ma ga ne,
zgod nie z prze pi sa mi Pra wo bu dow la ne,

c) peł ne go za bez pie cze nia fi nan so we go.

§ 23
1. Pod czas re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re -

mon to we go, in we stor mo że po wo łać in spek to ra
nad zo ru in we stor skie go, któ re go pod sta wo wym

obo wiąz kiem jest re pre zen to wa nie in we sto ra na bu -
do wie przez spra wo wa nie kon tro li zgod no ści jej re -
ali za cji z pro jek tem i po zwo le niem na bu do wę,
prze pi sa mi oraz za sa da mi wie dzy tech nicz nej.

2. Obo wiąz ki i upraw nie nia in spek to ra nad zo ru in we -
stor skie go okre śla art. 25 i 26 usta wy Pra wo bu -
dow la ne.

§ 24
1. Każ de za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we pod le -

ga od bio ro wi przez ko mi sję od bio ru za da nia.
2. Ko mi sję od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re -

mon to we go i prze ka za nia go do eks plo ata cji zwo -
łu je in we stor.

3. Z od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -
go spo rzą dza ny jest pro to kół.

4. Pro to kół od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go po wi nien okre ślać ro dzaj za da nia, za -
kres ro bót, ja kość ich wy ko na nia, uster ki i ter min

Roz dział VI
Roz po czę cie i re ali za cja in we sty cji i re mon tów
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ich usu nię cia oraz okres gwa ran cji (przy za da niach
re ali zo wa nych sys te mem zle co nym).

5. W za leż no ści od sys te mu re ali za cji za da nia od biór
za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go po wi -
nien na stą pić na pod sta wie od po wied nich do ku -
men tów, a w szcze gól no ści:
a) do ku men ta cji pro jek to wej po wy ko naw czej z na -

nie sio ny mi zmia na mi do ko na ny mi w trak cie re -
ali za cji za da nia,

b) roz li cze nia ilo ścio we go i war to ścio we go zu ży -
tych ma te ria łów, 
(z wy łą cze niem za dań in we sty cyj nych lub re -
mon to wych roz li cza nych ry czał to wo),

c) kosz to ry su po wy ko naw cze go, zgod ne go z umo -
wą wraz z ob mia rem ro bót,

d) po wy ko naw czej in wen ta ry za cji geo de zyj nej w
przy pad ku in sta la cji sie ci pod ziem nej,

e) oświad cze nia kie row ni ka bu do wy lub ro bót o
wy ko na niu za da nia zgod nie z za sa da mi sztu ki
bu dow la nej. 

6. W za leż no ści od sys te mu re ali za cji za da nia in we -
sty cyj ne go lub re mon to we go w ko mi cji od bio ru
uczest ni czą:
a) przed sta wi cie le in we sto ra,

b) przed sta wi ciel wy ko naw cy, 
c) kie row nik bu do wy lub ro bót. 

§ 25
Do użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go, na któ re go

wznie sie nie jest wy ma ga ne po zwo le nie na bu do wę, moż -
na przy stą pić, z za strze że niem art. 55 i 57 usta wy Pra wo
bu dow la ne, po za wia do mie niu wła ści we go or ga nu o za -
koń cze niu bu do wy, je że li or gan ten, w ter mi nie 14 dni
od dnia do rę cze nia za wia do mie nia, nie zgło si sprze ci wu
w dro dze de cy zji.

§ 26
Od mo men tu przy stą pie nia do użyt ko wa nia na le ży dla

obiek tów bu dow la nych, wy mie nio nych w art. 64 ust.1
usta wy Pra wo bu dow la ne za ło żyć i pro wa dzić książ kę
obiek tu bu dow la ne go, sta no wią cą do ku ment prze zna czo -
ny do wpi sów do ty czą cych prze pro wa dzo nych ba dań,
kon tro li sta nu tech nicz ne go, re mon tów i prze bu do wy.
Wpi sy do książ ki po win ny być do ko ny wa ne w dniu za -
ist nie nia oko licz no ści, dla któ rej jest wy ma ga ne do ko -
na nie od po wied nie go wpi su, przez upo waż nio ną oso bę.
Wpi sy obej mu ją m.in. pro to ko ły z okre so wych kon tro li,
o któ rych mo wa w art. 62 usta wy Pra wo bu dow la ne. 

Roz dział VII
Wy ce na za koń czo nych za dań in we sty cyj nych lub re mon to wych

§ 27
1. Każ de za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we po win -

no być osta tecz nie wy ce nio ne i roz li czo ne fi nan so -
wo i ma te ria ło wo w cią gu jed ne go mie sią ca od da ty
pro to ko łu od bio ru za da nia. 

2. Wy ce na za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go
mu si uwzględ niać wszyst kie po nie sio ne kosz ty.

3. Wy dat ko wa ne w ROD środ ki za da ny rok na re ali -
za cję in we sty cji i re mon tów po win ny zna leźć się w
spra woz da niu fi nan so wym Fun du szu Roz wo ju
ROD.

4. Wy ce nę i roz li cze nie za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go do ko nu je in we stor za da nia in we sty -
cyj ne go lub re mon to we go, o któ rym mo wa w § 3
uchwa ły.

5. Za rząd ROD prze kła da pre zy dium OZ PZD w ter -
mi nie do 31 mar ca każ de go ro ku spra woz da nie z
wy ko na nia za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -
we go przed sta wia jąc je go za kres rze czo wy i fi nan -
so wy zre ali zo wa ny za da ny rok wraz z in for ma cją,
czy za da nie zo sta ło zre ali zo wa ne w peł nym za kre -
sie czy czę ścio wo. 

§ 28
Do wo dy księ go we do ty czą ce za da nia in we sty cyj ne go

lub re mon to we go mu szą speł niać wy mo gi usta wy o ra -
chun ko wo ści oraz za sa dy sto so wa ne przy opra co wy wa -
niu do ku men tów księ go wych zgod nie z Za kła do wym
Pla nem Kont PZD.

§ 29
1. Za koń czo ne za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we

pod le ga wy księ go wa niu z kon ta „in we sty cje w to -
ku” pod da tą pro to ko lar ne go od bio ru za da nia. 

2. Za da nie in we sty cyj ne po osta tecz nej wy ce nie pod -
le ga wpi so wi na ma ją tek Związ ku, ja ko śro dek
trwa ły, na pod sta wie wy sta wio ne go do ku men tu
„OT”.

3. Do ku ment „OT” wy sta wia jed nost ka or ga ni za cyj na
PZD, przyj mu ją ca ma ją tek na stan ja ko śro dek
trwa ły. 

4. Za da nie re mon to we po osta tecz nej wy ce nie na pod -
sta wie wy sta wio ne go do ku men tu „OT” zwięk sza
war tość środ ka trwa łe go wpi sa ne go na ma ją tek
Związ ku.

5. Za koń czo ne za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we,
któ re go in we sto rem by ło pre zy dium okrę go we go
za rzą du PZD pod le ga prze ka za niu na rzecz ROD
ja ko śro dek trwa ły, na pod sta wie wy sta wio ne go do -
ku men tu „PT”.
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§ 30
Zgod nie z usta wą o ra chun ko wo ści do ku men ty fi nan -

so we do ty czą ce zre ali zo wa ne go za da nia in we sty cyj ne -
go lub re mon to we go po win ny być prze cho wy wa ne przez

pięć lat, a w przy pad ku in we sty cji wie lo let niej przez
okres pię ciu lat li cząc od po cząt ku ro ku na stęp ne go po
ro ku ob ra chun ko wym, w któ rym za da nie to zo sta ło za -
koń czo ne.

§ 31
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
2. Do za dań in we sty cyj no -re mon to wych w ROD,

przy ję tych do pla nu in we sty cji i re mon tów okrę go -
we go za rzą du PZD, uchwa łą wła ści we go miej sco -
wo pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD - przed

dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły, za sto so -
wa nie ma ją prze pi sy Kra jo wej Ra dy PZD w spra -
wie in we sty cji i re mon tów w ROD obo wią zu ją ce
na dzień przy ję cia za da nia do pla nu in we sty cji i re -
mon tów, z wy łą cze niem za pi sów nie zgod nych ze
sta tu tem PZD.

Roz dział VIII
Po sta no wie nia przej ścio we i koń co we

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 14/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 

w spra wie za sad pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów w ROD w PZD

Wnio sek za rzą du ROD
im. .................................................................

w .............................................................

Na wal ne ze bra nie/kon fe ren cję de le ga tów* CZŁONKÓW PZD 

w dniu ......................................................

w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go (Re mon to we go)*

pn. .............................................................................................................................

1) Cha rak te ry sty ka obiek tu lub ro bót, za wie ra ją ca krót ki opis tech nicz ny wraz z istot ny mi pa ra me tra mi, któ re okre -
śla ją wiel kość obiek tu lub ro bót:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Pie częć ROD
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2) Prze wi dy wa ny cza so kres i ter min re ali za cji:.................................................
3) Sys tem re ali za cji za da nia (w od nie sie niu do ca ło ści lub ele men tów obiek tu)*: 

– go spo dar czy,
– zle co ny,
– mie sza ny.

4) Prze wi dy wa ny koszt za da nia w zł: ...............................................................
5) Prze wi dy wa ne źró dła fi nan so wa nia:
środ ki wła sne ROD ………........................................................................... zł,
do ta cje jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go ................................................. zł,
do ta cje or ga nów wyż szych PZD .............................................................. zł,
do ta cje z in nych źró deł, w tym z fun du szy eu ro pej skich i kra jo wych
............................................................................................................................ zł,
po życz ka z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD ...…………………….............. zł,
środ ki z par ty cy pa cji fi nan so wej dział kow ców ………………………..….......  zł,
w tym, war tość prac dział kow ców na rzecz za da nia, któ re mo gą być wy ko na ne 
w ce lu ob ni że nia/uma rze nia par ty cy pa cji fi nan so wej dział kow ców................................................... zł.

W imie niu za rzą du ROD

Wi ce pre zes

............................
podpis

Prezes

............................
podpis

*nie po trzeb ne skre ślić

........................... ...............................
miej sco wość da ta

Za łącz nik nr 2 do uchwa ły nr 14/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 

w spra wie za sad pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów w ROD w PZD

Pie częć ROD

Uchwa ła NR  /20…
Wal ne go Ze bra nia (kon fe ren cji de le ga tów)*1 CZŁONKÓW PZD 

W ROD im. ....................................................... w .....................................................
Z DNIA ............................. R.

w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go (Re mon to we go)*

pn. .............................................................................................................................
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……………………… ………………
miej sco wość da ta

* nie po trzeb ne skre ślić

1 Zgod nie ze sta tu tem PZD uchwa lę mo że pod jąć wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) spra woz daw cze lub spra -
woz daw czo -wy bor cze oraz zgod nie ze sta tu tem PZD nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów), o ile zo -
sta ło zwo ła ne do roz pa trze nia tej spra wy

§ 1
Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga -

tów) - człon ków PZD w ROD im. .................................
...........................................w ............................, na pod -
sta wie § 64 pkt. 8 sta tu tu PZD oraz wnio sku za rzą du
ROD przyj mu je do re ali za cji na rok ................(na la ta
......... - ..........)* za da nie in we sty cyj ne (re mon to we) 
pn........................................................................................
...........................................................................................

§ 2
Za kres rze czo wy ro bót, prze wi dy wa ny koszt ich re ali -

za cji i źró dła fi nan so wa nia oraz sys tem re ali za cji (go -
spo dar czy, zle co ny, mie sza ny) okre śla wnio sek za rzą du
ROD, sta no wią cy za łącz nik do uchwa ły.

§ 3
1. Wy so kość par ty cy pa cji fi nan so wej w kosz tach re -

ali za cji za da nia, o któ rym mo wa w § 1, przy pa da ją cej na
jed ne go dział kow ca usta la się w kwo cie:

zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
2. Łącz na wy so kość par ty cy pa cji, o któ rej mo wa w ust.

1 wy no si ……………………zł
3. Kwo tę (kwo ty)* na le ży wpła cić na ra chu nek ban -

ko wy ROD lub w ka sie ROD w ter mi nie (ter mi nach)*
.........................................................................................

§ 4
1. W ra mach par ty cy pa cji fi nan so wej, o któ rej mo wa w

§ 3 uchwa ły przyj mu je się pra ce dział kow ców na rzecz
za da nia. 

2. Pra ce przy pa da ją ce na jed ne go dział kow ca usta la się
rocz nie w ilo ści .................. go dzin przy war to ści (1 go -
dzi ny pra cy) ………………... zł co da je kwo tę
……………..……….zł. Pra ce te bę dą wy ko ny wa ne 
w la tach ..……….…..-……………..................................

3. Łącz na war tość prac, o któ rych mo wa w ust. 2 wy -
no si ………………………...…….............................. zł. 

4. W przy pad ku wy ko na nia pra cy przez dział kow ca
oso bi ście lub przez człon ka je go ro dzi ny łącz na par ty -
cy pa cja fi nan so wa, okre ślo na w § 3 ust. 2 ule ga ob ni że -
niu/ umo rze niu o łącz ną war tość prac, o któ rej mo wa w
ust.3. Umo rze nia/ob ni że nia do ko nu je się jed no ra zo wo
bądź w okre sach rocz nych, je że li wy ko na nie prac roz pi -
sa no na la ta.

§ 5
Mał żon ko wie po sia da ją cy pra wo do tej sa mej dział ki

opła ca ją jed ną opła tę, o któ rej mo wa w § 3 oraz ma ją do
nich za sto so wa nie ulgi prze wi dzia ne w § 4 (w po je dyn -
czym wy mia rze). 

§ 6
Re ali za cja za da nia in we sty cyj ne go (re mon to we go)

mo że być pod ję ta po speł nie niu przez za rząd ROD wy -
mo gów for mal no -praw nych, okre ślo nych w prze pi sach
usta wy Pra wo bu dow la ne i prze pi sach związ ko wych. 

§ 7
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Prze wod ni czą cy
(Kon fe ren cji de le ga tów) 

............................
podpis

Prze wod ni czą cy Ko mi sji
Wal ne go ze bra nia

Uchwał i wnio sków

............................
podpis
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców
dzia ła jąc na pod sta wie § 130 pkt. 1 sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w ce lu re ali za cji art. 75 i 76 usta -

wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud -
nia 2013 r. (Dz. U. 2014 poz. 40) po sta na wia, co na stę -
pu je:

UCHWAŁA NR 15/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie wy tycz nych do re ali za cji  art. 75 i 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Roz dział I
Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD na pod sta wie

art. 76 usta wy o ROD 
(po twier dze nie pra wa użyt ko wa nia PZD do ca ło ści/czę ści grun tu ROD)

§ 1
1. Zo bo wią zać pre zy dium OZ PZD do usta le nia ROD,

zlo ka li zo wa nych na grun tach sta no wią cych wła -
sność Skar bu Pań stwa lub jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go, do któ rych PZD nie mo że wy ka zać się
w ca ło ści/ czę ści ty tu łem praw nym. Przez brak
moż li wo ści wy ka za nia się ty tu łem praw nym na le -
ży ro zu mieć speł nie nie jed nej z po niż szych prze -
sła nek:
a) brak do ku men tu, z któ re go wy ni ka ty tuł praw ny

PZD do grun tu ROD (użyt ko wa nie wie czy ste,
użyt ko wa nie, wła sność) i tym sa mym brak moż -
li wo ści ujaw nie nia pra wa PZD do grun tu ROD 
w księ dze wie czy stej al bo

b) po sia da nie do ku men tu, z któ re go wy ni ka ty tuł
praw ny PZD do grun tu ROD, ale brak moż li wo -
ści ujaw nie nia pra wa PZD do grun tu ROD 
w księ dze wie czy stej 

2. W ce lu usta le nia ROD, o któ rych mo wa w ust. 1,
okrę go we za rzą dy PZD po win ny:
a) usta lić ROD, gdzie wła ści cie lem grun tu jest

Skarb Pań stwa lub jed nost ka sa mo rzą du te ry to -
rial ne go,

b) do ko nać prze glą du do ku men ta cji praw nej ROD
pod ką tem ty tu łu praw ne go PZD do grun tów
ROD,

c) spraw dzić za pi sy w księ gach wie czy stych pod
ką tem ujaw nie nia w nich praw przy słu gu ją cych
PZD do grun tów ROD. 

§ 2
1. Po usta le niu ROD, o któ rych mo wa w §1, okrę go -

we za rzą dy PZD we współ pra cy z za rzą da mi ROD
po win ny zgro ma dzić do ku men ta cję do ty czą cą tych
ROD, a w szcze gól no ści:
a) do ku men ty na po twier dze nie speł nie nia co naj -

mniej jed nej z prze sła nek wy mie nio nych 
w art. 76 ust. 1 pkt. 1-4 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

b) do ku men ty na po twier dze nie zmian, ja kie mia ły

miej sce po da cie wy da nia do ku men tów, o któ -
rych mo wa w pkt. a) np. syn chro ni za cja zmian
ewi den cyj nych, za świad cze nie o zmia nie ozna -
cze nia dzia łek w ob rę bach ewi den cyj nych

2. Na po twier dze nie speł nie nia prze słan ki z art. 76 
ust. 1 pkt. 1 usta wy (zgod no ści ist nie nia ROD z za -
pi sa mi miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go na dzień wej ścia w ży cie usta wy 
o ROD) na le ży zgro ma dzić:
a) wy pi sy i wy ry sy z miej sco wych pla nów za go -

spo da ro wa nia prze strzen ne go z prze zna cze niem
ROD na „zie leń dział ko wą”

3. Na po twier dze nie speł nie nia prze słan ki z art. 76 ust.
1 pkt. 2 usta wy (związ ku na by cia wła sno ści nie ru -
cho mo ści przez Skarb Pań stwa z or ga ni za cją ogro -
du i 30-let nie go okre su zaj mo wa nia tej nie ru-
cho mo ści przez dział kow ców na dzień wej ścia 
w ży cie usta wy o ROD) na le ży zgro ma dzić:
a) do ku men ty po twier dza ją ce, że ROD funk cjo nu -

je na nie ru cho mo ści po nad 30 lat np. do ku men ty
zwią za ne z człon ko stwem, pro to ko ły z wal-
nych ze brań człon ków, pro to ko ły zdaw czo -od -
bior cze nie ru cho mo ści, pro to ko ły od bio ru ro bót
bu dow la nych, spra woz da nia ze sta nu za go spo -
da ro wa nia POD (druk WUS POD-1).

b) do ku men ty, z któ rych wy ni ka, że na by cie wła -
sno ści nie ru cho mo ści przez Skarb Pań stwa na -
stą pi ło w związ ku z za kła da niem lub funk cjo-
no wa niem ROD np. de cy zje o wy własz cze niu by -
łych wła ści cie li nie ru cho mo ści pod ro dzin ny
ogród dział ko wy

4. Na po twier dze nie speł nie nia prze słan ki z art. 76 ust.
1 pkt. 3 usta wy (związ ku ko mu na li za cji nie ru cho -
mo ści z funk cjo no wa niem na niej ogro du i 30-let -
nie go okre su zaj mo wa nia tej nie ru cho mo ści przez
dział kow ców na dzień wej ścia w ży cie usta wy 
o ROD ) na le ży zgro ma dzić:
a) do ku men ty po twier dza ją ce, że ROD funk cjo nu -

je na nie ru cho mo ści po nad 30 lat np. do ku men ty
zwią za ne z człon ko stwem, pro to ko ły z wal nych
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ze brań człon ków, pro to ko ły zdaw czo -od bior cze
nie ru cho mo ści, pro to ko ły od bio ru ro bót bu dow -
la nych, spra woz da nia ze sta nu za go spo da ro wa -
nia POD (druk WUS POD-1).

b) do ku men ty, z któ rych wy ni ka, że na by cie wła -
sno ści nie ru cho mo ści przez jed nost kę sa mo rzą -
du te ry to rial ne go na stą pi ło w związ ku z funk cjo -
no wa niem ROD np. de cy zje ko mu na li za cyj ne
wraz z kar ta mi in wen ta ry za cyj ny mi nie ru cho mo -
ści, z któ rych wy ni ka ist nie nie ROD na te re nie
ob ję tym ko mu na li za cją

5. Na po twier dze nie speł nie nia prze słan ki z art. 76 ust. 1
pkt. 4 usta wy (po sia da nia przez ogród lo ka li za cji sta -
łej bądź na by cia sta tu su ogro du sta łe go na pod sta wie
art. 11 ust. 3 i art. 33 usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o
pra cow ni czych ogro dach dział ko wych na dzień wej -
ścia w ży cie usta wy o ROD) na le ży zgro ma dzić:
a) do ku men ty po twier dza ją ce lo ka li za cję i tym sa -

mym sta tus ROD tj. de cy zje o lo ka li za cji sta łej i
cza so wej, de cy zje za twier dza ją ce plan re ali za cyj -
ny, in for ma cje o te re nie wy da ne w opar ciu o miej -
sco wy plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

6. Do ku men ty wy mie nio ne w ust. 2 - 5 sta no wią
przy kła do we wy li cze nie. Osta tecz nie to or gan
ad mi ni stra cji, o któ rym mo wa w § 3 ust. 3
uchwa ły do ko na na oce ny wia ry god no ści przed -
ło żo nych do ku men tów na po twier dze nie speł nie -
nia przez ROD jed nej z prze sła nek okre ślo nych
w art. 76 ust. 1 pkt. 1-4 usta wy ROD. 

§ 3
1. Po uzy ska niu do ku men ta cji, o któ rej mo wa w § 2,

okrę go we za rzą dy PZD po win ny wy stą pić do wła -
ści cie la grun tu ROD z wnio skiem o wy da nie de cy -
zji po twier dza ją cej na by cie przez PZD do grun tu
ROD pra wa użyt ko wa nia – w ro zu mie niu prze pi -
sów usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks
cy wil ny. Wy da nie de cy zji po win no na stą pić w po -
stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym. 

2. Do wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 1 na le ży za łą -
czyć:
a) do ku men ty na po twier dze nie speł nie nia co naj -

mniej jed nej z prze sła nek wy mie nio nych 
w art. 76 ust. 1 pkt 1-4 usta wy o ROD,

b) dokumenty na potwierdzenie zmian, jakie miały

miejsce po dacie wydania tych dokumentów.
c) pełnomocnictwo udzielone dla przedstawicieli

OZ PZD przez osoby uprawnione do reprezen-
towania PZD. 

3. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 1 na le ży zło żyć:
a) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią Skar -

bu Pań stwa – do sta ro sty (wy ko nu ją ce go za da nia 
w za kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej)

b) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią gmi -
ny – do wój ta/ bur mi strza/ pre zy den ta mia sta 

c) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią po -
wia tu – do sta ro sty 

d) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią wo -
je wódz twa – do mar szał ka wo je wódz twa. 

Ko pię wnio sku na le ży prze słać do Kra jo wej Ra dy
PZD. 

§ 4
Po uzy ska niu osta tecz nej de cy zji po twier dza ją cej na -

by cie pra wa użyt ko wa nia do grun tu ROD okrę go -
we za rzą dy PZD po win ny wy stą pić:

1. do są du re jo no we go wy dzia łu ksiąg wie czy stych wła -
ści we go ze wzglę du na miej sce po ło że nia ROD z
wnio skiem o ujaw nie nie pra wa użyt ko wa nia PZD w
księ dze wie czy stej (w dzia le III księ gi wie czy stej ja ko
ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go), o ile w tym za -
kre sie nie bę dzie wy ma ga ny wnio sek wła ści cie la
grun tu, o któ ry w ra zie po trze by na le ży wy stą pić

2. z wnio skiem o za ak cep to wa nie wpro wa dzo nych
zmian w Re je strze ROD i prze słać od po wied nie do -
ku men ty:
a) kar tę re je stra cyj ną A, 
b) uchwa łę pre zy dium OZ PZD w spra wie re gu la -

cji ty tu łu praw ne go do grun tu ROD (wraz z opi -
sem sta nu praw ne go przed i po zmia nach).

c) osta tecz ną de cy zję po twier dza ją cą na by cie przez
PZD pra wa użyt ko wa nia,

d) za wia do mie nie/od pis z księ gi wie czy stej zwią za ny
z ujaw nie niem pra wa użyt ko wa nia PZD w KW.

§ 5
Dzia ła nia, o któ rych mo wa w § 1-4 uchwa ły po win ny

zo stać pod ję te nie zwłocz nie, nie póź niej niż w cią gu 24
mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (tj. do dnia 18 stycz nia 2016 r.).

Roz dział II
Li kwi da cja ca ło ści/ czę ści ROD na pod sta wie

art. 75 usta wy o ROD 

§ 6
Li kwi da cja ca ło ści/ czę ści ROD na pod sta wie art. 75

usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych mo że być
do ko na na wy łącz nie po łącz nym speł nie niu prze sła nek:

1. PZD nie jest w sta nie wy ka zać się ty tu łem praw nym
do grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią Skar bu Pań stwa
bądź jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go) oraz

2. ROD nie speł nia co naj mniej jed nej z prze sła nek
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wy mie nio nych w art. 76 ust. 1 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

§7
1. Li kwi da cja ca ło ści/czę ści ROD po win na być po -

prze dzo na po stę po wa niem ad mi ni stra cyj nym za ini -
cjo wa nym wy łącz nie przez wła ści cie la grun tu,
za koń czo nym wy da niem de cy zji o li kwi da cji ca ło -
ści/ czę ści ROD przez:
a) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią

Skar bu Pań stwa – sta ro stę (wy ko nu ją ce go za da -
nia w za kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej)

b) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią
gmi ny – wój ta/ bur mi strza/ pre zy den ta mia sta 

c) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią
po wia tu – sta ro stę 

d) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią
wo je wódz twa – mar szał ka wo je wódz twa.

2. W po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym, o któ rym mo -
wa w ust.1, okrę go we za rzą dy PZD po win ny ak -
tyw nie uczest ni czyć i re pre zen to wać in te re sy PZD
na pod sta wie peł no moc nic twa udzie lo ne go przez
oso by upraw nio ne do re pre zen ta cji PZD.

O spo so bie re pre zen ta cji po wi nien być nie zwłocz nie
po in for mo wa ny or gan pro wa dzą cy po stę po wa nie ad mi -
ni stra cyj ne. In for ma cję o to czą cym się po stę po wa niu ad -
mi ni stra cyj nym na le ży prze ka zać do KR PZD. 

§ 8
1. Po wy da niu de cy zji o li kwi da cji ca ło ści/ czę ści

ROD, okrę go we za rzą dy PZD po win ny do kład nie
zba dać jej treść, w szcze gól no ści za sad ność li kwi -
da cji oraz wy so kość i spo sób usta le nia od szko do -
wa nia na leż ne go PZD na na kła dy po czy nio ne na
nie ru cho mo ści. 

2. W ra zie po trze by okrę go we za rzą dy PZD po win ny
sko rzy stać ze środ ków od wo ław czych, jak rów nież
za dbać o uczest ni cze nie w po stę po wa niu dział kow -
ców, któ rym przy słu gu je pra wo do od szko do wa nia
w związ ku z li kwi da cją ca ło ści/ czę ści ROD.

3. Zło że nie od wo ła nia od de cy zji nie wstrzy mu je jej

wy ko na nia w czę ści do ty czą cej wy da nia grun tu, o
czym sta no wi art. 75 ust. 4 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. 

§9
Po wy da niu grun tu ROD ob ję te go li kwi da cją oraz po

wy pła ce niu od szko do wań dla PZD i dział kow ców okrę -
go we za rzą dy PZD po win ny wy stą pić do Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z wnio skiem o pod ję cie uchwa ły w
spra wie do ko na nia zmian w Re je strze ROD z związ ku z
li kwi da cją ca ło ści/ czę ści ROD na pod sta wie art. 75 usta -
wy o ROD i prze słać od po wied nie do ku men ty tj.

1. uchwa łę pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD w
spra wie stwier dze nia li kwi da cji czę ści/ ca ło ści
ROD wraz uza sad nie niem oraz do kład nym wska -
za niem dzia łek geo de zyj nych i ro dzin nych, któ re
ma ją ulec li kwi da cji, 

2. osta tecz ną de cy zję o li kwi da cji ca ło ści/ czę ści ROD
oraz 

3. spra woz da nie z li kwi da cji, obej mu ją ce speł nie nie
wa run ków okre ślo nych w art. 75 ust. 2 usta wy o
ROD.

Da ne li kwi do wa ne go ROD po win ny być uprzed nio
uzgod nio ne w Re je strze ROD.

§ 10
1. De cy zja o li kwi da cji ca ło ści/ czę ści ROD mo że być

wy da na w ter mi nie 24 mie się cy od dnia wej ścia w
ży cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
tj. do dnia 18 stycz nia 2016 r. W przy pad ku bra ku
wy da nia de cy zji w tym ter mi nie, PZD sta je się
użyt kow ni kiem grun tu ROD. Do uzy ska nia po -
twier dze nia na by cia użyt ko wa nia PZD sto su je się
od po wied nio prze pi sy roz dzia łu I (§ 3-4) bez ko -
niecz no ści udo ku men to wa nia speł nie nia prze sła nek
z art. 76 ust. 1 pkt. 1-4 usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. 

2. W przy pad ku nie uza sad nio nej od mo wy wy da nia
de cy zji na po twier dze nie na by cia przez PZD pra -
wa użyt ko wa nia do grun tu ROD na le ży bez względ -
nie sko rzy stać ze środ ka od wo ław cze go. 

Roz dział III
Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD 

na pod sta wie ogól nych za sad 

§ 11
Nie za leż nie od za dań wy ni ka ją cych z roz dzia łu I uchwa -

ły, okrę go we za rzą dy PZD po win ny zin ten sy fi ko wać dzia -
ła nia zwią za ne z po zy ska niem do ku men ta cji do ty czą cej
ty tu łu praw ne go PZD do grun tów ROD, przy stą pie niem
do ujaw nia nia pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go oraz pra wa
użyt ko wa nia PZD do grun tów ROD w księ gach wie czy -
stych oraz za pew nie niem ist nie nia ROD w miej sco wych

pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. 

§ 12
Re ali za cja za dań, o któ rym mo wa w ust.1, po win na od -

by wać się we współ pra cy z za rzą da mi ROD, w opar ciu
o uchwa łę nr 103/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 04.06.2007 r. w spra wie prze glą du do ku men ta cji
do ty czą cej grun tów ROD i ujaw nia nia w księ gach wie -
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czy stych praw przy słu gu ją cych PZD do tych grun tów,
uchwa łę nr 119/2005 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z
dnia 20.10.2005 r. w spra wie ujaw nia nia w księ gach wie -
czy stych praw przy słu gu ją cych PZD do te re nów ROD
oraz uchwa łę nr 102/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 4.06.2007 r. w spra wie stu dium i pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny. 

§ 13
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UZASADNIENIE

Dzia ła nia w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun -
tów ROD by ły po dej mo wa ne przez Zwią zek od cza sów
je go po wsta nia. Wie le wy sił ku pod ję to w za kre sie unor -
mo wa nia sy tu acji praw nej grun tów ogro dów za kła da -
nych jesz cze przed wej ściem w ży cie usta wy o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych z 6 ma ja 1981 r., któ -
re za kła da ne by ły przez sa mo rzą dy, za kła dy pra cy, i spół -
dziel nie pro duk cyj ne. Z dniem wej ścia w ży cie usta wy 
o POD (i ob ję cia przez PZD wszyst kich ogro dów) Zwią -
zek prze jął na sie bie ko niecz ność po zy ska nia do ku men -
ta cji for mal no -praw nej, któ rą od za ło ży cie li ogro dów
otrzy mał w „szcząt ko wej” po sta ci. 

Dzia ła nia Związ ku mia ły rów nież na ce lu ure gu lo wa -
nie ty tu łu praw ne go do grun tów ROD i ujaw nie nie go w
księ gach wie czy stych, zwłasz cza użyt ko wa nia, któ re nie
pod le ga obo wiąz ko we mu wpi so wi. W tym za kre sie
Zwią zek mo że po szczy cić się ogrom nym osią gnię ciem,
gdyż w opar ciu o usta wę o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych z 6 ma ja 1981 r., a w szcze gól no ści o jej
no we lę z 23 czerw ca 1995 r., Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców prze jął w użyt ko wa nie wie czy ste po nad 63 % grun -
tów ogro dów. Ta ki stan rze czy osią gnię to w wy ni ku
wie lo let nich wy sił ków i wy tę żo nej pra cy, a nie kie dy
wręcz i wal ki or ga nów Związ ku. W chwi li obec nej PZD
jest użyt kow ni kiem wie czy stym 62,78% grun tów ROD,
któ re są ujaw nio ne w księ dze wie czy stej. Jest też użyt -
kow ni kiem 37,06 % grun tów ROD (z cze go tyl ko 6,07%
grun tów ROD uda ło się ujaw nić w księ dze wie czy stej).
Tym sa mym, łącz nie w sto sun ku do oko ło 70% grun tów
ROD PZD ma ure gu lo wa ny ty tuł praw ny przez co na le -
ży ro zu mieć do ku ment na po twier dze nie ty tu łu praw ne -
go PZD do grun tu ROD oraz ujaw nio ne pra wo w księ dze
wie czy stej. 

To po wo du je, że do bli sko 14 000 ha, co sta no wi oko -
ło 30% po wierzch ni grun tów ROD, PZD nie jest w sta -
nie wy ka zać się ty tu łem praw nym (bądź jest on pod-
wa ża ny). 

To z ko lei po wo du je, że le gal ność ist nie nia wie lu ROD
jest kwe stio no wa na, a wła ści cie le wy stę pu ją z po zwa mi
o na tych mia sto we wy da nie nie ru cho mo ści i za pła tę od -

szko do wań za bez u mow ne ko rzy sta nie, bez moż li wo ści
uzy ska nia przez Zwią zek i dział kow ców cho ciaż by od -
szko do wa nia za ich ma ją tek ogro do wy. 

Ze wzglę du na nie do pusz czal ność dal sze go utrzy my -
wa nia sta nu nie pew no ści dział kow ców co do sy tu acji
praw nej grun tów ROD i utrzy my wa nia zwią za nych 
z tym za gro żeń w art. 76 usta wy o ROD wpro wa dzo no
moż li wość swo iste go „za sie dze nia” przez PZD jak i in -
ne sto wa rzy sze nia ogro do we nie ru cho mo ści zaj mo wa -
nej przez ROD i uzy ska nia ty tu łu praw ne go w po sta ci
użyt ko wa nia. Bę dzie to jed nak moż li we wy łącz nie w od -
nie sie niu do grun tów ROD, bę dą cych wła sno ścią jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go bądź Skar bu Pań stwa oraz
speł nia ją cych jed ną z prze sła nek wy mie nio nych 
w art. 76 ust.1 pkt. 1-4 usta wy (te ren ROD prze zna czo -
no w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go pod ogród dział ko wy, al bo ROD funk cjo nu je po nad
30 lat, a na by cie wła sno ści grun tu przez Skarb Pań stwa
lub gmi nę na stą pi ło w związ ku z za kła da niem bądź funk -
cjo no wa niem na nim ogro du, al bo gdy ogród, w chwi li
wej ścia w ży cie usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych z 1981 r., miał usta lo ną lo ka li za cję sta łą, al bo
prze kształ cił się z ogro du cza so we go w sta ły na mo cy
prze pi sów tej że usta wy). 

W sto sun ku do ogro dów dział ko wych, któ re nie bę dą
speł niać po wyż szych prze sła nek, wła ści ciel nie ru cho mo -
ści w ter mi nie 24 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta -
wy bę dzie mógł pod jąć de cy zję o li kwi da cji ROD.
Bę dzie jed nak zo bo wią za ny do wy pła ty od szko do wań
dla sto wa rzy sze nia ogro do we go i dział kow ców za na kła -
dy po czy nio ne na nie ru cho mo ści (art. 75 usta wy 
o ROD). 

Bio rą po wyż sze pod uwa gę oraz ma jąc na dzie ję, że
dzię ki art. 76 i 75 usta wy o ROD uda się w koń cu ure gu -
lo wać ty tuł praw ny do grun tów wszyst kich ROD, za -
pew nić dział kow com spo koj ne ko rzy sta nie z dzia łek
oraz umoż li wić ogro dom bez piecz ne funk cjo no wa nie 
i pew ną przy szłość, Kra jo wa Ra da PZD po sta no wi ła jak
na wstę pie.

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Kra jo wa Ra da PZD dzia ła jąc na pod sta wie § 130 pkt
17 sta tu tu PZD w związ ku z art. 3 ust. l pkt 12 i 15 usta -
wy z dnia 29 wrze śnia 1994r. o ra chun ko wo ści (tekst jed -
no li ty Dz. U. 2013.330 ze zm.), po sta na wia:

§ 1
1. Po sia da ne przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców pra -

wo nie od płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go do nie -
ru cho mo ści za ję tych lub prze zna czo nych pod
ro dzin ne ogro dy dział ko we na by te na pod sta wie
art. 8 ust. 2 usta wy z dnia 6 ma ja 1981r. o pra cow -
ni czych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 1996r Nr
85, póz. 390 z późn. zm.) lub art. 2 ust. l usta wy z
dnia 23 czerw ca 1995r. o zmia nie usta wy o pra cow -
ni czych ogro dach dział ko wych (Dz.U.95.99.486)
lub art. 10 ust 2 usta wy z dnia 8 lip ca 2005r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U.
Dz.U.05.169.1419 ze zm.) lub art. 9 usta wy  z dnia
13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych ( Dz.U.2014 r. poz.40), nie pod le ga ujaw nie -
niu ja ko ak ty wo w ewi den cji księ go wej pro -
wa dzo nej przez jed nost kę or ga ni za cyj ną PZD ko -
rzy sta ją cą z te go pra wa.

2. Przy spo rzą dza niu spra woz da nia fi nan so we go przez
wła ści wą jed nost kę or ga ni za cyj ną PZD pra wo użyt -
ko wa nia wie czy ste go wska za ne w ust. l uj mo wa ne
jest w in for ma cji do dat ko wej spo rzą dzo nej na pod -
sta wie da nych wy ni ka ją cych z ewi den cji po za bi -
lan so wej.

3. Pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go na by te przez Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców od płat nie dla ce lów bi -
lan so wych za li cza ne jest do środ ków trwa łych
zgod nie z art. 3 ust. l pkt 15 usta wy o ra chun ko wo -
ści i pod le ga ujaw nie niu w bi lan sie jed nost ki or ga -
ni za cyj nej PZD na ogól nych za sa dach sto so wa nych

wo bec środ ków trwa łych.
§ 2

1. Ewi den cję po za bi lan so wą wy ni ka ją cą z § l ust. 2
ni niej szej uchwa ły pro wa dzą jed nost ki or ga ni za cyj -
ne PZD ko rzy sta ją ce z nie ru cho mo ści, któ rą ob ję te
jest to pra wo.

2. Wzór for mu la rza ewi den cji po za bi lan so wej dla jed -
nost ki or ga ni za cyj nej PZD ko rzy sta ją cej z pra wa
nie od płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go sta no wi
za łącz nik nr l do ni niej szej uchwa ły.

§ 3 
1. Okrę go wy za rząd PZD spo rzą dza jąc zbior cze spra -

woz da nie fi nan so we z ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych po ło żo nych na ob sza rze pod le głej mu
te re no wej jed nost ki PZD, we ry fi ku je da ne za war te
w in for ma cji do dat ko wej spo rzą dza nej przez ROD
z da ny mi za war ty mi w Re je strze Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych PZD.

2. Przy dzia ła niach, o któ rych mo wa w ust. l, okrę go -
wy za rząd PZD zo bo wią za ny jest do współ dzia ła -
nia z Kra jo wą Ra dą PZD.

§ 4
1. Obo wią zek wy ka za nia w in for ma cji do dat ko wej da -

nych wy ni ka ją cych z ewi den cji po za bi lan so wej o
któ rej mo wa w § 2 ust.1 ni niej szej uchwa ły, do ty -
czy spra woz dań fi nan so wych jed no stek or ga ni za -
cyj nych PZD spo rzą dza nych na ko niec każ de go
okre su spra woz daw cze go.

2. Uza sad nie nie sta no wi in te gral ną część ni niej szej
uchwa ły i za war te jest w za łącz ni ku nr 2

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA NR 16/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie ewi den cji pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by spo rzą dza nia spra woz dań

fi nan so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Ewi den cja po za bi lan so wa pra wa użyt ko wa nia wie czy -
ste go na by te go przez PZD nie od płat ne, spo rzą dzo na na
po trze by spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych przez
jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD, sta no wią ca za łącz nik do
spra woz da nia fi nan so we go ROD za rok 20...........

spo rzą dzo na zgod nie z Uchwa łą nr 16/III/2015 Kra jo -
wej Ra dy PZD z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. w spra wie
ewi den cji pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by
spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych przez jed nost ki
or ga ni za cyj ne PZD

I. Da ne ROD
1. Na zwa ROD..............................................................

2. Miej sco wość.............................................................
3. Po ło że nie (ad res)……………………………..........
…………………………………………………..........
…………………………………………………...........
4. OZ w.........................................................................
5. Nu mer w re je strze ROD……………………….......

II. Da ne do ty czą ce grun tów, przy ję tych w nie od -
płat ne użyt ko wa nie wie czy ste użyt ko wa nych przez
ROD na 31.12.20.........

1. Ob ręb (y) geo de zyj ny (e)....................................
2. Nu mer (y) dział ki (ek) geo de zyj nej (nych)…………
3. Łącz na po wierzch nia w ha.........................................

za łącz nik nr 1 
do uchwa ły Kra jo wej Ra dy PZD nr 16 /III / 2015 r z  dnia 1.10.2015 r. w

spra wie ewi den cji pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by spo rzą dza nia
spra woz dań fi nan so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD

Zgod nie z usta wo wą de fi ni cją ak ty wów za war tą w art.
3 ust. l pkt 12 usta wy o ra chun ko wo ści, przez po ję cie ak -
ty wów ro zu mie się kon tro lo wa ne przez jed nost kę za so -
by ma jąt ko we o wia ry god nie okre ślo nej war to ści,
po wsta łe w wy ni ku prze szłych zda rzeń, któ re spo wo du -
ją w przy szło ści wpływ do jed nost ki ko rzy ści eko no -
micz nych. Do dat ko wo w art. 3 ust. l pkt 15 ustaw o
ra chun ko wo ści za pi sa no, iż pod po ję ciem środ ków trwa -
łych na le ży ro zu mieć, rze czo we ak ty wa trwa łe i zrów -
na ne z ni mi, o prze wi dy wa nym okre sie eko no micz nej
uży tecz no ści dłuż szym niż rok, kom plet ne, zdat ne do
użyt ku i prze zna czo ne na po trze by jed nost ki, w tym
m.in. pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go grun tu.

Po sia da ne przez PZD pra wo użyt ko wa nia wie czy ste -
go, z uwa gi na ogra ni cze nia wy ni ka ją ce z usta wo wych
za pi sów, na pod sta wie któ rych na stą pi ło na by cie nie od -
płat ne go pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go do grun tów ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, na le ży po dzie lić na
dwie ka te go rie.

Do pierw szej ka te go rii na le ży za li czyć pra wo użyt ko -
wa nia wie czy ste go na by te na ogól nych, od płat nych za -
sa dach, co do któ re go Zwią zek nie jest ogra ni czo ny w
spo so bie dys po no wa nia. Ta kie pra wo, jak kol wiek wy -
stę pu ją ce w PZD spo ra dycz nie, ja ko od po wia da ją ce
usta wo wej de fi ni cji ak ty wów (przy naj mniej po ten cjal -
nie mo że być źró dłem do cho dów z ty tu łu sprze da ży, a

Pre zes ROD

............................
podpis

Skarb nik ROD

............................
podpis

........................... ...............................
miej sco wość da ta

za łącz nik nr 2 
do uchwa ły Kra jo wej Ra dy PZD nr 16/III/2015 r z  dnia 1.10.2015 r r. w

spra wie ewi den cji pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by spo rzą dza nia
spra woz dań fi nan so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD

UZASADNIENIE
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więc po sia da war tość eko no micz ną) po win no być trak to -
wa ne w za pi sach księ go wych ja ko śro dek trwa ły.

Dru gą ka te go rię, sta no wi (wy stę pu ją ce w więk szo ści
przy pad ków) nie od płat ne pra wo użyt ko wa nia wie czy -
ste go do te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na -
by te w opar ciu o usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych lub usta wę o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych lub usta wę o zmia nie usta wy o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych. Ob rót tym pra wem pod le -
ga szcze gól ne mu ogra ni cze niu, wy ni ka ją ce mu z za pi sów
usta wo wych usta na wia ją cych na rzecz wła ści cie la nie -
ru cho mo ści pra wo pier wo ku pu za 1% war to ści. Od no -
sząc się do war to ści eko no micz nej ta kie go pra wa na le ży
rów nież pa mię tać o ogra ni cze niu w spo so bie je go wy -
ko rzy sta nia, któ re zgod nie z za pi sa mi usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych mo że być wy ko rzy sty wa ne
wy łącz nie na po trze by pro wa dze nia na nie ru cho mo ści
ro dzin ne go ogro du dział ko we go. Tym sa mym ja kie kol -
wiek in ne wy ko rzy sta nie nie ru cho mo ści mo że skut ko -
wać roz wią za niem użyt ko wa nia wie czy ste go na mo cy
art. 33 ust. 3 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi.

W świe tle po wyż szych re gu la cji oraz fak tu, iż zgod nie
z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pod miot
li kwi du ją cy ROD ob cią żo ny jest do dat ko wy mi obo wiąz -
ka mi zwią za ny mi z wy pła tą od szko do wań na rzecz
dział kow ców oraz od two rze niem ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, za sad nym jest stwier dze nie, iż po sia da ne
przez PZD nie od płat ne pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go
nie mo że być w przy szło ści źró dłem wpły wów do jed -
nost ki ko rzy ści eko no micz nych. Tym sa mym pra wo nie -
od płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go przy słu gu ją ce
PZD do nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez ro dzin ne
ogro dy dział ko we, ja ko nie od po wia da ją ce usta wo wej de -
fi ni cji ak ty wów za war tej w usta wie o ra chun ko wo ści,
nie mo że być uzna ne za śro dek trwa ły. W za ist nia łej sy -
tu acji brak jest pod staw dla ujaw nia nia go w ewi den cji
środ ków trwa łych.

Jed no cze śnie kie ru jąc się po trze bą za cho wa nia na le -
ży te go od zwier cie dle nia fak tycz ne go sta nu ma jąt ko we -
go w ewi den cji oraz za pi sach bi lan so wych pro wa-

dzo nych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD, za za sad ne
na le ży uznać ko niecz ność ujaw nia nia te go fak tu przy
spo rzą dza niu spra woz dań fi nan so wych przez jed nost ki
or ga ni za cyj ne PZD ko rzy sta ją ce z nie od płat ne go pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go. Dla te go też jed nost ka or ga ni -
za cyj na PZD bez po śred nio ko rzy sta ją ca z te go pra wa,
zo bo wią za na jest przy spo rzą dza niu spra woz da nia fi nan -
so we go od no to wać ten fakt po przez ode sła nie do ewi -
den cji po za bi lan so wej, w któ rej za pi sa ne są pod sta wo we
in for ma cje do ty czą ce praw, tj. po ło że nie i po wierzch nia
nie ru cho mo ści znaj du ją cej się w nie od płat nym użyt ko -
wa niu wie czy stym PZD, z któ rej ko rzy sta da na jed nost -
ka.

Ja ko jed nost kę or ga ni za cyj ną PZD ko rzy sta ją cą bez -
po śred nio z pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na le ży
uznać ro dzin ny ogród dział ko wy. Wy ją tek sta no wią pra -
wa do te re nów, któ re nie są przy pi sa ne do ro dzin ne go
ogro du dział ko we go - np. Zwią zek jest w trak cie two -
rze nia na nich no we go ROD. W ta kim przy pad ku obo -
wią zek ujaw nie nia pra wa nie od płat ne go użyt ko wa nia
wie czy ste go w ewi den cji po za bi lan so wej spo czy wa na
wła ści wej, ze wzglę du na po ło że nie nie ru cho mo ści, jed -
no st ce te re no wej PZD (okręg).

Po nie waż da ne za war te w bi lan sach ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych słu żą do spo rzą dza nia zbior cze go
spra woz da nia fi nan so we go z ROD przez jed nost kę te re -
no wą PZD (okręg) a na stęp nie spra woz da nia Związ ku
przez jed nost kę kra jo wą, ich we ry fi ka cja ko niecz na jest
rów nież w za kre sie ewi den cji po za bi lan so wej, któ ry to
obo wią zek spo czy wa na okrę go wych za rzą dach PZD.
Pod sta wą do prze pro wa dze nia we ry fi ka cji są da ne ujaw -
nio ne w Re je strze Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
pro wa dzo nym przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na
pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 12 sta tu tu PZD. Stąd za sad -
nym jest zo bo wią za nie okrę go wych za rzą dów PZD do
współ dzia ła nia przy pro wa dze niu we ry fi ka cji z Kra jo wą
Ra dą PZD.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, KR PZD po sta no wi ła jak
w sen ten cji.

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI



73

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 108 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za re je stro wać Re gu la min Okrę go we go Za rzą du Ma ło -

pol skie go PZD uchwa lo ny w dniu 20 sierp nia 2015 r. na
II po sie dze niu Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD.
Re gu la min sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA NR 17/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD

W związ ku z wej ściem w ży cie sta tu tu PZD uchwa lo -
ne go w dniu 2 lip ca 2015 r. przez XII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD, Pre zy dium KR PZD po sta na wia:

§ 1
Uchy lić ni żej wy mie nio ne uchwa ły Pre zy dium KR

PZD:
1. Uchwa ła Nr 35/2002 z dnia 22 mar ca 2002 r. (ze

zmia na mi wpro wa dzo ny mi Uchwa łą Pre zy dium
KR PZD Nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.) w spra -
wie za sad za opa try wa nia no wych dział kow ców w
mie sięcz nik „dział ko wiec”

2. Uchwa ła nr 22/2015 z dnia 15.01.2015 r. w spra wie
za sad i kry te riów udzie la nia i roz li cza nia do ta cji dla
ROD z kra jo we go i okrę go we go Fun du szu Roz wo -
ju ROD

3. Uchwa ła nr 261/2014 z dnia 30.12.2014 r. w spra -
wie za sad udzie la nia do ta cji z Fun du szu prze zna -
czo ne go na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych

4. Uchwa ła nr 259/2014 dnia 30.12.2014 r. w spra wie
za sad udzie la nia i zwro tu po ży czek z Fun du szu Sa -

mo po mo co we go PZD
5. Uchwa ła nr 260/2014 dnia 30.12.2014 r. w spra wie

re zer wy oraz wy so ko ści opro cen to wa nia w ro ku
2015 po ży czek udzie la nych z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go PZD na in we sty cje i re mon ty w ROD

6. Uchwa ła nr 23/2015 z dnia 15.01.2015 r. w spra -
wie sta no wisk in spek to rów do spraw in we sty cji w
jed nost kach te re no wych PZD i jed no st ce kra jo wej
PZD

7. Uchwa ła nr 136/2015 z dnia 1.06.2015 r. w spra -
wie za sad i try bu li kwi da cji ROD do ko ny wa nych
na ce lu pu blicz ny

8. Uchwa ła nr 137/2015 z dnia 1.06.2015 r. w spra -
wie za sad i try bu li kwi da cji ROD do ko ny wa nych
na cel nie pu blicz ny

9. Uchwa ła nr 138/2015 z dnia 1.06.2015 r. w spra -
wie za sad i try bu li kwi da cji ROD re ali zo wa nych na
pod sta wie usta wy z dnia 10.04.2003 r. o szcze gól -
nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty -
cji dro go wych w za kre sie dróg pu blicz nych

10. Uchwa ła nr 139/2015 z dnia 1.06.2015 r. w spra -

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

IV. UCHWAŁY PREZYDIUM KR PZD 1 PAèDZIERNIKA 2015  

UCHWAŁA NR 248/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie uchy le nia uchwał Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
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wie cza so we go za ję cia te re nu ROD
11. Uchwa ła nr 140/2015 z dnia 1.06.2015 r. w spra wie

prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych
po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te -

re nu ROD.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Stanisław ZAWADKA

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 249/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad za opa try wa nia no wych dział kow ców w mie sięcz nik „dział ko wiec”

Pre zy dium  Kra jo wej  Ra dy  Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, re ali zu jąc po sta no wie nia § 2 ust. 2 Uchwa ły Nr
7/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 1 paź dzier ni ka
2015 r. w spra wie po dzia łu pod wyż szo nej opła ty ogro do -
wej uisz cza nej w ro ku na by cia pra wa do dział ki Pol skim
Związ ku Dział kow ców, po sta na wia:

§ 1
1. Za rząd ROD po na by ciu pra wa do dział ki przez no -

we go dział kow ca (za war cie umo wy dzier ża wy
dział ko wej, prze nie sie nia pra wa do dział ki, wstą -
pie nie w pra wo do dział ki) oraz po bra niu pod wyż -
szo nej opła ty ogro do wej uisz cza nej w ro ku na by cia
pra wa do dział ki, prze ka zu je do wła ści we go te ry -
to rial nie okrę gu wy kaz osób, któ re zo sta ły no wy -
mi dział kow ca mi. Wy kaz osób po wi nien za wie rać
imię i na zwi sko, do kład ny ad res do mo wy no we go
dział kow ca oraz da tę na by cia pra wa do dział ki
(wzór wy ka zu sta no wi za łącz nik do ni niej szej
Uchwa ły).

2. Za rząd ROD po zo sta wia na leż ną ROD część opła ty
ogro do wej, o któ rej mo wa w ust. 1, a po zo sta łą kwo tę
prze ka zu je do wła ści we go okrę gu. 

3. Wy kaz osób oraz środ ki fi nan so we okre ślo ne w ust.
l i 2 za rząd ROD prze ka zu je do okrę gu w ter mi nie 2 ty -
go dni.

§ 2
1. Okręg, bez po śred nio po otrzy ma niu do ku men tów 

i środ ków okre ślo nych w § l, opła ca w Wy daw nic -
twie „dział ko wiec" pre nu me ra tę mie sięcz ni ka
„dział ko wiec" na ko lej ne 12 mie się cy na ad re sy do -
mo we no wych dział kow ców.

2. Za mó wie nie, o któ rym mo wa w ust. l, okręg skła -
da w Wy daw nic twie „dział ko wiec" naj póź niej 
w ter mi nie jed ne go mie sią ca od dnia otrzy ma nia od
za rzą du ROD wy ka zu osób oraz środ ków na Fun -
dusz Oświa to wy.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Stanisław ZAWADKA

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie usta wy z dnia 13 grud -
nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz §
134 ust. 2 pkt 6 10 i 13 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, wpro wa dza jed no li te za sa dy i tryb po stę po wa -
nia or ga nów PZD w za kre sie li kwi da cji ROD do ko -
ny wa nych na cel pu blicz ny.

§ 1
1. Ile kroć w uchwa le jest mo wa o :

1) li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub
je go czę ści zwa nej da lej li kwi da cją ROD – na le -
ży przez to ro zu mieć zby cie lub wy ga śnię cie
praw przy słu gu ją cych PZD do nie ru cho mo ści
zaj mo wa nej przez ROD lub je go część oraz wy -
da nie tej nie ru cho mo ści przez PZD.

2) pod mio cie li kwi du ją cym - na le ży przez to ro zu -
mieć wła ści cie la nie ru cho mo ści, na któ rej zlo ka -
li zo wa ny jest ROD pod le ga ją cy li kwi da cji lub
pod miot, któ ry na by wa wła sność tej nie ru cho -
mo ści wsku tek wy własz cze nia.

3) ro ko wa niach – na le ży przez to ro zu mieć nie sfor -
ma li zo wa ne i nie ma ją ce praw nie wią żą ce go cha -
rak te ru ne go cja cje, zmie rza ją ce do uzgod nie nia
przede wszyst kim nie zbęd nych po sta no wień
umo wy, jak rów nież tych wszyst kich przy szłych
jej po sta no wień, któ re stro ny uzna ją za wy ma ga -
ją ce uzgod nie nia. Ro ko wa nia pro wa dzo ne są
mię dzy sta ro stą, wy ko nu ją cym za da nie z za kre -
su ad mi ni stra cji rzą do wej, lub wój tem, bur mi -
strzem, pre zy den tem mia sta, za rzą dem po wia tu
bądź za rzą dem wo je wódz twa, zwa nych da lej
łącz nie or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej, a
PZD;

4) umo wie o zby cie praw do nie ru cho mo ści – na le -
ży przez to ro zu mieć umo wę zmie rza ją cą do po -
zba wie nia lub ogra ni cze nia pra wa wła sno ści,
pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go lub in ne go pra -
wa rze czo we go na nie ru cho mo ści (w tym pra wa
użyt ko wa nia) za wie ra ją cą wszyst kie istot ne po -
sta no wie nia uzgod nio ne w trak cie ro ko wań po -
mię dzy OZ PZD a sta ro stą lub or ga nem
wy ko naw czym jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial -
ne go;

5) kosz tach od two rze nia – na le ży przez to ro zu mieć
kosz ty od two rze nia in fra struk tu ry ogro do wej
usta lo ne na dzień li kwi da cji ROD. Do kosz tów
od two rze nia za li cza się rów nież na kła dy po nie -
sio ne na wy bu do wa nie urzą dzeń to wa rzy szą -
cych, kosz ty przy go to wa nia te re nu, opra co wa nia
do ku men ta cji pro jek to wej i nad zo ru bu dow la ne -
go;

6) ma łej li kwi da cji ROD – na le ży przez to ro zu mieć
li kwi da cję czę ści ROD, obej mu ją cej nie wię cej niż
10% je go po wierzch ni ROD i nie wię cej niż 10
dzia łek.

§ 2
Or ga nem PZD upraw nio nym do za twier dza nia wa run -

ków li kwi da cji ROD usta lo nych w dro dze ro ko wań, po -
prze dza ją cych pro ce du rę wy własz cze nia, jak rów nież
za twier dza nia li kwi da cji i do ko ny wa nia zmian w Re je -
strze ROD w związ ku z wy własz cze niem ROD jest Pre -
zy dium KR PZD.

§ 3
Or ga nem PZD upraw nio nym do pro wa dze nia na każ -

dym eta pie pro ce su li kwi da cji ROD jest wła ści wy OZ
PZD.

UCHWAŁA NR 250/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 
w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych do ko ny wa nych na cel pu blicz ny 

I. Li kwi da cje ROD na cel pu blicz ny w dro dze ro ko wań:

§ 4
Do li kwi da cji ROD na cel pu blicz ny sto su je się prze -

pi sy usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi, do ty czą ce wy własz cza nia nie ru cho-
mo ści, z uwzględ nie niem wa run ków okre ślo nych 
w art. 21, 22 i 24 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 5
1. OZ PZD zo bo wią za ny jest w ter mi nie 14 dni od

dnia otrzy ma nia wnio sku o zby cie praw do nie ru -
cho mo ści za ję tej przez ROD lub je go część, prze ka -

zać je go ko pię do KR PZD, w tym wy stą pić 
o udzie le nie peł no moc nic twa dla osób, któ re bę dą
re pre zen to wać PZD w po stę po wa niu. 

2. OZ PZD zo bo wią za ny jest do ak tyw ne go uczest ni -
cze nia w ro ko wa niach o zby cie w dro dze umo wy
praw do nie ru cho mo ści, na któ rej funk cjo nu je
ROD, pro wa dzo nych z or ga na mi ad mi ni stra cji pu -
blicz nej.

3. W szcze gól no ści do OZ PZD na le ży:
1) zba da nie wła ści wej re pre zen ta cji wnio sko daw cy; 
2) zba da nie zgod no ści ce lu li kwi da cji ROD z de -

cy zją o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu -
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blicz ne go lub z prze zna cze niem te re nu li kwi do -
wa ne go w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go na ce le pu blicz ne w
ro zu mie niu usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o
go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi lub okre ślo ny mi
w od ręb nych usta wach;

3) zba da nie skut ków li kwi da cji dla ROD i dział -
kow ców;

4) po wia do mie nie w for mie pi sem nej o tre ści wnio -
sku za rząd ROD;

5) ne go cjo wa nie wa run ków li kwi da cji ROD, tak
aby w peł ni gwa ran to wa ły re ali za cję obo wiąz -
ków okre ślo nych w art. 21 i 22 usta wy o ROD
tj.:

a) za pew nie nia ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści
za mien nej;

b) za ło że nia przez pod miot li kwi du ją cy no we go
ROD i od two rze nia urzą dzeń i bu dyn ków od po -
wia da ją cych ro dza jem urzą dze niom i bu dyn kom
li kwi do wa ne go ROD;

c) wy pła ty przez pod miot li kwi du ją cy od szko do -
wań dział kow com;

d) wy pła ty przez pod miot li kwi du ją cy od szko do -
wa nia dla PZD;

e) zre kom pen so wa nia przez pod miot li kwi du ją cy
kosz tów i strat po nie sio nych przez PZD w
związ ku z li kwi da cją;

f) w przy pad ku li kwi da cji ROD po za okre sem 1 li -
sto pa da - 31 mar ca - za pew nie nia dział kow com
przez pod miot li kwi du ją cy do dat ko we go od -
szko do wa nia w wy so ko ści war to ści prze wi dy -
wa nych plo nów;

g) w przy pad ku li kwi da cji czę ści ROD, za pew nie -
nia bez piecz ne go funk cjo no wa nia po zo sta łej
czę ści ROD, w tym w szcze gól no ści w trak cie
re ali za cji in we sty cji;

6) wpro wa dze nia do umo wy o zby cie praw do nie ru -
cho mo ści klau zu li o wej ściu w ży cie po za twier -
dze niu wa run ków przez Pre zy dium KR PZD; 

7) usta le nia z pod mio tem li kwi du ją cym ter mi nu do
za war cia umo wy o zby cie praw do nie ru cho mo ści
li kwi do wa nej, któ ry umoż li wi uprzed nie za twier -
dze nie po wyż szych wa run ków przez Pre zy dium
KR PZD;

8) usta le nia z pod mio tem li kwi du ją cym ter mi nu do
wy da nia nie ru cho mo ści li kwi do wa nej, któ ry umoż -
li wi wy da nie przez KR PZD peł no moc nic twa do
zby cia ww. pra wa.  

§ 6
W przy pad ku ma łej li kwi da cji ROD, sto su je się pro -

ce du rę li kwi da cyj ną opi sa ną w ni niej szej uchwa le z na -
stę pu ją cy mi wy jąt ka mi:

1) za zgo dą PZD, w miej sce re ali za cji obo wiąz ków

zwią za nych z za pew nie niem nie ru cho mo ści za -
mien nej i od two rze niem ROD, pod miot li kwi du -
ją cy mo że za gwa ran to wać wy pła tę na rzecz
PZD, kwo tę od szko do wa nia sta no wią cą rów no -
war tość sza cun ko wych kosz tów tych obo wiąz -
ków, a na rzecz dział kow ca – pra wa do dział ki;

2) zgo da, o któ rej mo wa w pkt 1 wy ra ża na jest
przez Pre zy dium KR PZD w for mie uchwa ły, o
któ rej mo wa w § 8 ust. 2, na pod sta wie uchwa ły
pre zy dium OZ PZD, o któ rej mo wa w § 8 ust. 1
pkt 4);

3) w przy pad ku, gdy w ROD ob ję tym czę ścio wą li -
kwi da cją licz ba dzia łek, co do któ rych nie usta -
no wio no pra wa do dział ki, na te re nie nie
pod le ga ją cym li kwi da cji jest co naj mniej rów na
licz bie dzia łek na czę ści ma ją cej ulec li kwi da cji,
zgo da, o któ rej mo wa w pkt 1), nie jest wy ma -
ga na.

4) kwo ta sta no wią ca rów no war tość sza cun ko wych
kosz tów za ku pu nie ru cho mo ści za mien nej win -
na być wy pła co na bez po śred nio na kon to Fun -
du szu Obro ny ROD, chy ba że OZ PZD bę dzie
od twa rzał li kwi do wa ną część ROD. W ta kiej sy -
tu acji zo bo wią za nie OZ PZD o za ku pie grun tu i
od two rze niu czę ści ROD win no być za war te w
uchwa le pre zy dium OZ PZD.

§ 7
1. W przy pad ku usta le nia w trak cie ro ko wań wszel -

kich wa run ków li kwi da cji, o któ rych mo wa w art.
21 i 22 usta wy o ROD, OZ PZD wi nien zwró cić się
do wła ści we go za rzą du ROD o pi sem ną opi nię do -
ty czą cą pro jek tu umo wy zby cia praw do nie ru cho -
mo ści.

2. Po uzy ska niu opi nii za rzą du ROD, OZ PZD zo bo -
wią za ny jest do przed sta wie nia spra wy na po sie -
dze niu pre zy dium OZ PZD, a na stęp nie do
pod pi sa nia umo wy o zby cie praw do nie ru cho mo -
ści za ję tej przez ROD.

§ 8
1. Po pod pi sa niu umo wy o zby cie praw do nie ru cho -

mo ści za ję tej przez ROD, OZ PZD prze ka zu je jej
ko pię wraz z na stę pu ją cy mi do ku men ta mi do KR
PZD:
1) ko pię de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji

ce lu pu blicz ne go lub za świad cze nie z miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,
z któ re go bę dzie wy ni kać, iż li kwi do wa ny te ren
prze zna czo ny jest na ce le pu blicz ne w ro zu mie -
niu usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar -
ce nie ru cho mo ścia mi;

2) wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py ewi -
den cyj nej oraz od pis z księ gi wie czy stej pro wa -
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dzo nej dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy nu -
me ry i po wierzch nię dzia łek ewi den cyj nych ule -
ga ją cych li kwi da cji;

3) opi nię za rzą du ROD, o któ rej mo wa w § 7. ust.
1;

4) uchwa łę pre zy dium OZ PZD za wie ra ją cą opi nię
do ty czą cą wa run ków li kwi da cji za war tych w
umo wie o zby cie praw do nie ru cho mo ści, jak
rów nież za wie ra ją cą ta kie in for ma cje jak:

a) nu me ry i po wierzch nie dzia łek ewi den cyj nych
ule ga ją cych li kwi da cji;

b) licz ba dzia łek ro dzin nych w ROD ogó łem, w
tym licz ba dzia łek nie za go spo da ro wa nych, w
przy pad ku ma łej li kwi da cji ROD;

c) licz ba dzia łek ro dzin nych ule ga ją ca li kwi da cji,
wraz ze wska za niem, czy li kwi da cja obej mu je
ca łe dział ki, czy ich czę ści;

5) in for ma cję o li kwi do wa nym ROD, w tym da ne
do ty czą ce za go spo da ro wa nia i wy po sa że nia
ROD;

6) do ku men ty for mal no – praw ne do ty czą ce te re nu
za mien ne go, któ re bę dą po twier dza ły, iż te ren
ten od po wia da wa run kom okre ślo nym w art. 21
pkt 1 usta wy o ROD tj.: wy pis z ewi den cji grun -
tów i wy rys z ma py ewi den cyj nej, od pis z księ -
gi wie czy stej pro wa dzo nej dla da nej
nie ru cho mo ści oraz za świad cze nie z miej sco we -
go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
wska zu ją ce na prze zna cze nie ww. te re nu.  

2. W opar ciu o wy mie nio ne w ust. 1 uchwa ły do ku -
men ty, Pre zy dium KR PZD po dej mu je uchwa łę w
spra wie li kwi da cji ROD i wy da je peł no moc nic two
dla osób wska za nych przez OZ PZD do zby cia pra -
wa przy słu gu ją ce go PZD do nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nej przez ROD na rzecz pod mio tu li kwi -
du ją ce go.

§ 9
OZ PZD mo że przy stą pić do re ali za cji pro ce su li kwi -

da cji po otrzy ma niu uchwa ły Pre zy dium KR PZD, o któ -
rej mo wa w § 8 ust. 2.

§ 10
Pod miot li kwi du ją cy mo że do ko nać wy pła ty od szko -

do wań na rzecz dział kow ców:
1) za po śred nic twem OZ PZD;
2) bez po śred nio dział kow com – w ta kim wy pad ku

zo bo wią za ny jest przed sta wić OZ PZD pi sem ne
po twier dze nie zre ali zo wa nia wy płat od szko do -
wań na rzecz wszyst kich dział kow ców.  

§ 11
1. W ce lu za war cia umo wy do ty czą cej na by cia przez

PZD ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści za mien nej,

OZ PZD zo bo wią za ny jest do prze sła nia do KR
PZD na stę pu ją cych do ku men tów umoż li wia ją cych
wy da nie sto sow ne go peł no moc nic twa:

1) uchwa ły pre zy dium OZ PZD wska zu ją cej oso by,
na rzecz któ rych na le ży wy dać peł no moc nic two;

2) in for ma cję do ty czą cą za go spo da ro wa nia no we go
ROD na tym te re nie (m.in. ilość dzia łek ro dzin -
nych, in fra struk tu ra ROD, któ ra zo sta nie od two rzo -
na na po wyż szej nie ru cho mo ści).

§ 12
1. Po wy peł nie niu przez pod miot li kwi du ją cy wszyst -

kich wa run ków usta lo nych w umo wie o zby cie
praw do nie ru cho mo ści, OZ PZD skła da do KR
PZD spra woz da nie obej mu ją ce za kres rze czo wo -
fi nan so wy z pro ce su li kwi da cji ROD.

2. W przy pad ku ma łej li kwi da cji ROD, OZ PZD prze -
sy ła do wód wpła ty na kon to Fun du szu Obro ny
ROD lub po twier dze nie re ali za cji przez OZ PZD
zo bo wią za nia, o któ rym mo wa w § 6 pkt 4.  

3. Spra woz da nie, o któ rym mo wa w ust. 1 win no za -
wie rać:
1) uchwa łę pre zy dium OZ PZD obej mu ją cą m.in.

in for ma cję o speł nie niu wszyst kich wa run ków li -
kwi da cji oraz wnio sek o do ko na nie zmian w Re -
je strze ROD, bądź o skre śle nie ROD z Re je stru
ROD (w przy pad ku li kwi da cji ca łe go ROD);

2) pi sem ne po twier dze nie od pod mio tu li kwi du ją -
ce go o wy pła cie od szko do wań na rzecz dział -
kow ców z li kwi do wa ne go te re nu;

3) roz li cze nie środ ków fi nan so wych po cho dzą cych
z li kwi da cji ROD, wska zu ją ce na wpła tę na Fun -
dusz Roz wo ju ROD OZ PZD od szko do wań w
związ ku z li kwi da cją ROD;

4) wy cią gi z ope ra tów sza cun ko wych spo rzą dzo -
nych przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go, okre śla -
ją ce war tość od szko do wa nia za skład ni ki
ma jąt ko we sta no wią ce wła sność PZD, a nie pod -
le ga ją ce od two rze niu; 

5) do ku men ty for mal no – praw ne w spra wie usta -
no wie nia na rzecz PZD ty tu łu praw ne go do nie -
ru cho mo ści za mien nej;

6) do ku men ty po twier dza ją ce za ło że nie przez pod -
miot li kwi du ją cy no we go ROD i od two rze nie
urzą dzeń i bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza -
jem urzą dze niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go
ROD wy ko na nych zgod nie ze sztu ką bu dow la -
ną, wraz z opi nią za rzą du ROD o zre ali zo wa niu
ww. ro bót;

7) pi sem ną in for ma cję do ty czą cą za gwa ran to wa nia
dział kow com z li kwi do wa ne go te re nu, dzia łek
za mien nych; 

4. Do ku men ty wy mie nio ne w ust. 2 sta no wią pod sta -
wę do do ko na nia zmian w Re je strze ROD.
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§ 13
W przy pad ku li kwi da cji ca łe go ROD:

1) Za rząd li kwi do wa ne go ROD zo bo wią za ny jest
do roz wią za nia wszel kich umów z kon tra hen ta -
mi ze wnętrz ny mi, za wie ra ny mi przez ten ROD.

2) Za rząd li kwi do wa ne go ROD spo rzą dza na dzień
za koń cze nia li kwi da cji ROD spra woz da nie fi -
nan so we, któ re za twier dza pre zy dium OZ PZD.
OZ PZD przej mu je ak ty wa i pa sy wa zli kwi do -
wa ne go ROD oraz peł ną do ku men ta cję, w tym
ar chi wal ną.

3) Za rząd li kwi do wa ne go ROD przed za koń cze -

niem li kwi da cji po wi nien ure gu lo wać wszel kie
zo bo wią za nia wy ni ka ją ce z ko dek su pra cy w sto -
sun ku do za trud nio nych osób.

4) Po za koń cze niu li kwi da cji usta je byt praw ny
ROD oraz wy ga sa ją man da ty człon ków or ga nów
PZD w ROD. Wy ga śnię cie man da tów człon ków
or ga nów ROD stwier dza od po wied nio pre zy -
dium OZ PZD i okrę go wa ko mi sja re wi zyj na.

5) OZ PZD zo bo wią za ny jest wy stą pić do KR PZD
z wnio skiem o wy kre śle nie ROD z Kra jo we go
Re je stru Urzę do we go Pod mio tów Go spo dar ki
Na ro do wej – REGON.

II. Li kwi da cje ROD na cel pu blicz ny w dro dze wy własz cze nia:

§ 14
1. W przy pad ku wszczę cia po stę po wa nia wy własz cze -

nio we go z uwa gi na brak za war cia umo wy o zby ciu
pra wa, OZ PZD re pre zen tu je PZD w po stę po wa -
niu.

2. OZ PZD re pre zen tu jąc PZD w po stę po wa niu, obo -
wią za ny jest w szcze gól no ści do usta le nia:
1) czy cel li kwi da cji jest zgod ny z art. 18 ust. 1 usta -

wy o ROD;
2) czy de cy zja o wy własz cze niu od po wia da wy mo -

gom wy ni ka ją cym z art. 18 ust. 2.
3. W przy pad ku, gdy de cy zja o wy własz cze niu nie

speł nia wy mo gów wy ni ka ją cych z art. 18 ust. 2, OZ
PZD zo bo wią za ny jest do zło że nia w tej kwe stii od -
wo ła nia.

4. OZ PZD od po wia da za:
1) roz pa trze nie ko niecz no ści wy stą pie nia z żą da -

niem za war tym w art. 113 ust. 3 usta wy o go spo -
dar ce nie ru cho mo ścia mi;

2) eg ze kwo wa nie upraw nień z art. 18 ust. 3 usta wy
o ROD.

§ 15
Do li kwi da cji na cel pu blicz ny nie sto su je się prze pi su

wa run ku ją ce go wy da nie nie ru cho mo ści na rzecz pod -
mio tu li kwi du ją ce go, po speł nie niu wa run ków, o któ rych
mo wa w art. 21 i art. 22 usta wy o ROD tj. do ty czą cych
za war cia umo wy da ją cej PZD ty tuł praw ny do nie ru cho -
mo ści za mien nej i za ło że niu no we go ROD oraz od two -
rze niu urzą dzeń i bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem
urzą dze niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go ROD, jak rów -
nież wy płat od szko do wań na rzecz dział kow ców i PZD
za skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce ich wła sność.

§ 16
1. Po wy da niu de cy zji wy własz cze nio wej oraz po

speł nie niu przez pod miot li kwi du ją cy wszyst kich

wa run ków li kwi da cji okre ślo nych w ww. de cy zji,
OZ PZD prze sy ła do KR PZD do ku men ta cję nie -
zbęd ną do pod ję cia w tej spra wie uchwa ły.

2. Do ku men ta cja, o któ rej mo wa w ust. 1 uchwa ły,
win na za wie rać:
1) osta tecz ną de cy zję wy własz cze nio wą;
2) wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py ewi -

den cyj nej oraz od pis z księ gi wie czy stej pro wa -
dzo nej dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy
nu me ry i po wierzch nię dzia łek ewi den cyj nych
ule ga ją cych li kwi da cji;

3) uchwa łę pre zy dium OZ PZD wnio sku ją cą do
Pre zy dium KR PZD o stwier dze nie fak tycz nej li -
kwi da cji czę ści lub ca ło ści ROD, wraz z uza sad -
nie niem, jak rów nież za wie ra ją cą ta kie
in for ma cje jak:

a) in for ma cję o speł nie niu wszyst kich wa run ków
li kwi da cji;

b) nu me ry i po wierzch nie dzia łek ewi den cyj nych,
któ re ule gły li kwi da cji;

c) licz ba dzia łek w ROD ogó łem, w tym licz ba
dzia łek nie za go spo da ro wa nych, w przy pad ku
ma łej li kwi da cji ROD;

d) licz ba dzia łek ro dzin nych, któ re ule gły li kwi -
da cji, wraz ze wska za niem, czy li kwi da cja ob -
ję ła ca łe dział ki czy, ich czę ści;

e) wnio sek o do ko na nie zmian w Re je strze ROD.
4) in for ma cję o li kwi do wa nym ROD, w tym da ne

do ty czą ce za go spo da ro wa nia i wy po sa że nia  li -
kwi do wa ne go ROD.

5) Za pi sy § 12. ust. 2 i ust. 3 pkt 2) – 7) sto su je się
od po wied nio. 

§ 17
Do za war cia z pod mio tem li kwi du ją cym umo wy da ją -

cej sto wa rzy sze niu ogro do we mu ty tuł praw ny do nie ru -
cho mo ści za mien nej, § 11 sto su je się od po wied nio.
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§ 18
W przy pad ku li kwi da cji ca łe go ROD art. 13. sto su je

się od po wied nio.

§ 19
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia 

UCHWAŁA NR 251/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 
w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych do ko ny wa nych 

na cel nie pu blicz ny 

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie usta wy z dnia 13 grud -
nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz §
134 ust. 2 pkt 6, 10 i 13 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, wpro wa dza jed no li te za sa dy i tryb po stę po wa -
nia or ga nów PZD w za kre sie li kwi da cji ROD do ko -
ny wa nych na cel nie pu blicz ny.

§ 1
1. Ile kroć w uchwa le jest mo wa o :
1) li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je -

go czę ści zwa nej da lej li kwi da cją ROD - na le ży
przez to ro zu mieć zby cie lub wy ga śnię cie praw
przy słu gu ją cych PZD do nie ru cho mo ści zaj mo wa -
nej przez ROD lub je go część oraz wy da nie tej nie -
ru cho mo ści przez PZD.

2) pod mio cie li kwi du ją cym - na le ży przez to ro zu mieć
wła ści cie la nie ru cho mo ści, na któ rej zlo ka li zo wa ny
jest ROD pod le ga ją cy li kwi da cji lub pod miot, któ -
ry na by wa wła sność tej nie ru cho mo ści wsku tek
wy własz cze nia.

3) zgo dzie 2/3 dział kow ców na za war cie umo wy – na -
le ży przez to ro zu mieć pi sem ne oświad cze nia dział -
kow ców, któ re bę dą za wie rać ta kie in for ma cje jak:
a) da ne dział kow ca za wie ra ją ce imię i na zwi sko,

ad res za miesz ka nia, nu mer dział ki ro dzin nej,
pod pis oraz da tę zło że nia pod pi su; 

b) wska za nie pro jek tu umo wy, któ rej zgo da do ty -
czy;

c) zgo da dział kow ca, na pro jekt umo wy; 
d) na zwa ROD, któ re go zgo da do ty czy;
e) nu mer kon ta ban ko we go, na któ ry na le ży prze ka -

zać od szko do wa nie. 
4) kosz tach od two rze nia – na le ży przez to ro zu mieć

kosz ty od two rze nia in fra struk tu ry ogro do wej usta -

lo ne na dzień li kwi da cji ROD. Do kosz tów od two -
rze nia za li cza się rów nież na kła dy po nie sio ne na
wy bu do wa nie urzą dzeń to wa rzy szą cych, kosz ty
przy go to wa nia te re nu, opra co wa nia do ku men ta cji
pro jek to wej i nad zo ru bu dow la ne go.

5) ma łej li kwi da cji ROD – na le ży przez to ro zu mieć
li kwi da cję czę ści ROD, obej mu ją cej nie wię cej niż
10% je go po wierzch ni ROD i nie wię cej niż 10
dzia łek.

§ 2
Or ga nem PZD upraw nio nym do za twier dza nia pro jek -

tu umo wy i  wy ra ża nia zgo dy na li kwi da cję ROD jest
Pre zy dium KR PZD.  

§ 3
Or ga nem PZD upraw nio nym do pro wa dze nia na każ -

dym eta pie pro ce su li kwi da cji ROD jest wła ści wy OZ
PZD.

§ 4
1. Li kwi da cja ROD na cel nie pu blicz ny moż li wa jest

w przy pad ku za ist nie nia łącz nie na stę pu ją cych
prze sła nek:

1) pra wo do nie ru cho mo ści, na któ rej znaj du je się
ROD, zo sta ło na by te przez PZD nie od płat nie;

2) funk cjo no wa nie ROD jest sprzecz ne z obo wią zu -
ją cym miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go;

3) wła ści ciel nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD
przed sta wi w umo wie pro po zy cję usta no wie nia na
rzecz PZD ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści za -
mien nej nie mniej szej od po wierzch ni li kwi do wa -
ne go ROD, w miej scu od po wied nim do po trzeb i
funk cjo no wa nia no we go ROD, od po wia da ją ce go
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ty tu ło wi praw ne mu, któ ry po sia da ło PZD do nie ru -
cho mo ści zaj mo wa nej przez li kwi do wa ny ROD;

4) w umo wie, o któ rej mo wa w pkt 3, wła ści ciel nie -
ru cho mo ści za gwa ran tu je re ali za cję obo wiąz ków
okre ślo nych w art. 21 i art. 22 usta wy o ROD tj.:

a) za ło że nia no we go ROD i od two rze nia urzą dzeń i
bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem urzą dze -
niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go ROD;

b) wy pła tę od szko do wań na rzecz dział kow ców za
skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach, a
sta no wią ce ich wła sność oraz za pra wo do dział ki w
ROD, po mniej szo ne o war tość pra wa do dział ki
przy zna ne go w no wo pow sta łym ROD;

c) wy pła tę od szko do wa nia na rzecz PZD, we dług
kosz tów od two rze nia, za skład ni ki ma jąt ko we sta -
no wią ce je go wła sność, a nie pod le ga ją ce od two rze -
niu;

d) zre kom pen so wa nia kosz tów i strat po nie sio nych
przez PZD w związ ku z li kwi da cją.

5) zgo dę na pro po zy cję umo wy, o któ rej mo wa w pkt
3 i 4, wy ra zi 2/3 dział kow ców z li kwi do wa ne go
ROD (te re nu);

2. W przy pad ku li kwi da cji ROD po za okre sem 1 li sto -
pa da - 31 mar ca – wła ści ciel nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nej przez ROD zo bo wią za ny jest do za pew nie nia
dział kow com do dat ko we go od szko do wa nia w wy -
so ko ści war to ści prze wi dy wa nych plo nów.

§ 5
1. OZ PZD zo bo wią za ny jest w ter mi nie 14 dni od

dnia otrzy ma nia, od wła ści cie la nie ru cho mo ści, na
któ rej znaj du je się li kwi do wa ny ROD, wnio sku w
spra wie li kwi da cji ROD, prze ka zać je go ko pię do
KR PZD, w tym wy stą pić o udzie le nie peł no moc -
nic twa dla osób, któ re bę dą re pre zen to wać PZD w
po stę po wa niu. 

2. OZ PZD zo bo wią za ny jest tak że do:
1) ak tyw ne go uczest ni cze nia w pro ce sie li kwi da cji

ROD; 
2) zba da nia wła ści wej re pre zen ta cji wnio sko daw -

cy;
3) zba da nia czy zo sta ły speł nio ne prze słan ki okre -

ślo ne w art. 19 ust. 2 usta wy o ROD;  
4) zba da nia skut ków li kwi da cji ROD dla ROD i

dział kow ców;
5) ne go cjo wa nia wa run ków li kwi da cji ROD, tak

aby w peł ni gwa ran to wa ły re ali za cję obo wiąz -
ków okre ślo nych w art. 21 i 22 usta wy o ROD:

6) za pew nie nia bez piecz ne go funk cjo no wa nia po -
zo sta łej czę ści ROD - przy li kwi da cji czę ści
ROD – w tym w szcze gól no ści w trak cie re ali za -
cji in we sty cji;

7) wpro wa dze nia do umo wy klau zu li o jej wej ściu
w ży cie po wy ra że niu zgo dy przez Pre zy dium

KR PZD oraz dział kow ców zgod nie z art. 19 ust.
4 usta wy o ROD;

8) re pre zen to wa nia PZD przed są dem, w  przy pad -
ku wy to cze nia po wódz twa, o któ rym mo wa w §
10 ust. 4. 

3. Po usta le niu wa run ków li kwi da cji ROD w pro jek -
cie umo wy, pre zy dium OZ PZD po dej mu je uchwa -
łę w przed mio cie ak cep ta cji wa run ków li kwi da cji
za war tych w pro jek cie umo wy.

4. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 3 win na za wie rać
rów nież in for ma cje o:
1) nu me rach i po wierzch ni dzia łek ewi den cyj nych,

któ re ule gną li kwi da cji;
2) licz bie dzia łek ro dzin nych w ROD ogó łem, w

tym licz bie dzia łek nie za go spo da ro wa nych, w
przy pad ku ma łej li kwi da cji ROD;

3) licz bie dzia łek ro dzin nych, któ ra ule gnie li kwi -
da cji, wraz ze wska za niem, czy li kwi da cja obej -
mie ca łe dział ki, czy ich czę ści;

4) li kwi do wa nym ROD, w tym da ne do ty czą ce za -
go spo da ro wa nia i wy po sa że nia ROD.

5. Nie zwłocz nie po pod ję ciu przez pre zy dium OZ
PZD uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 3, OZ PZD
prze sy ła ją do KR PZD wraz z pro jek tem umo wy
oraz na stę pu ją cy mi do ku men ta mi:
1) wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py ewi -

den cyj nej oraz od pis z księ gi wie czy stej pro wa -
dzo nej dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy
nu me ry i po wierzch nię dzia łek ewi den cyj nych
ule ga ją cych li kwi da cji;

2) za świad cze nie z miej sco we go pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go wska zu ją ce na prze zna -
cze nie ww. te re nu. Z po wyż sze go do ku men tu
mu si wy ni kać, iż funk cjo no wa nie ROD jest
sprzecz ne z obo wią zu ją cym miej sco wym pla -
nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go;

3) do ku men ty for mal no – praw ne do ty czą ce te re nu
za mien ne go, któ re bę dą po twier dza ły, iż te ren
ten od po wia da wa run kom okre ślo nym w art. 21
pkt 1 usta wy o ROD tj.: wy pis z ewi den cji grun -
tów i wy rys z ma py ewi den cyj nej, od pis z księ -
gi wie czy stej pro wa dzo nej dla da nej nie-
ru cho mo ści oraz wy pis z miej sco we go pla nu za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go wska zu ją cy na
prze zna cze nie ww. te re nu. 

6. W opar ciu o wy mie nio ne w ust. 5 do ku men ty, Pre -
zy dium KR PZD po dej mu je uchwa łę ak cep tu ją cą
wa run ki pro jek tu umo wy i prze ka zu je ją do OZ
PZD, ce lem przed sta wie nia pro jek tu umo wy dział -
kow com.

§ 6
1. Przed pod pi sa niem umo wy, nie zbęd ne jest uzy ska -

nie pi sem nej zgo dy 2/3 dział kow ców z li kwi do wa -
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ne go ROD / li kwi do wa nej czę ści ROD.
2. Wzór oświad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, sta -

no wi za łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły.
3. Po wy ra że niu zgo dy, o któ rej mo wa w ust. 1, pre zy -

dium OZ PZD po dej mu je uchwa łę, w któ rej stwier -
dza speł nie nie po wyż sze go obo wiąz ku. 

4. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 3, win na wska zy -
wać ile dzia łek jest w ROD, ilu dział kow ców by ło
upraw nio nych do wy ra że nia zgo dy na pod pi sa nie
umo wy oraz ilu dział kow ców tę zgo dę wy ra zi ło. 

§ 7
1. Po pod pi sa niu umo wy, OZ PZD prze ka zu je do KR

PZD wnio sek o wy ra że nie zgo dy na li kwi da cję
ROD, za łą cza jąc do nie go:
1) ko pię umo wy za war tej mię dzy OZ PZD a wła -

ści cie lem nie ru cho mo ści;
2) uchwa łę pre zy dium OZ PZD, o któ rej mo wa w §

6 ust. 3;
ce lem wy ra że nia zgo dy na po wyż szą li kwi da cję.

2. W opar ciu o wy mie nio ne w ust. 1 do ku men ty Pre -
zy dium KR PZD po dej mu je uchwa łę w spra wie li -
kwi da cji ROD i prze ka zu je ją do wy ko na nia
pre zy dium OZ PZD.

§ 8
1. OZ PZD mo że przy stą pić do re ali za cji pro ce su li -

kwi da cji ROD do pie ro po otrzy ma niu uchwa ły Pre -
zy dium KR PZD.

2. Usta le nie wy so ko ści od szko do wań na stę pu je po
uzy ska niu opi nii rze czo znaw cy ma jąt ko we go w
for mie ope ra tu sza cun ko we go. Kosz ty spo rzą dze -
nia opi nii po no si pod miot li kwi du ją cy.

3. Dział ko wiec ma pra wo brać udział w pro ce du rze li -
kwi da cyj nej w za kre sie w ja kim do ty czy ona bez -
po śred nio je go dział ki, a w szcze gól no ści
uczest ni czyć w in wen ta ry za cji swo jej dział ki ro -
dzin nej, ak cep to wać wy so kość przy zna ne go mu od -
szko do wa nia, jak rów nież zło żyć wnio sek o
do ko na nie oce ny pra wi dło wo ści spo rzą dze nia ope -
ra tu sza cun ko we go okre śla ją ce go war tość przy słu -
gu ją ce go mu od szko do wa nia. 

§ 9
Pod miot li kwi du ją cy mo że do ko nać wy pła ty od szko -

do wań na rzecz dział kow ców:
1) za po śred nic twem OZ PZD;
2) bez po śred nio dział kow com – w ta kim wy pad ku

zo bo wią za ny jest przed sta wić OZ PZD pi sem ne
po twier dze nie zre ali zo wa nia wy płat od szko do -
wań na rzecz wszyst kich dział kow ców.  

§ 10
1. W przy pad ku bra ku zgo dy dział kow ców, o któ rej

mo wa w § 6, Pre zy dium OZ PZD stwier dza ten fakt
w uchwa le, wska zu jąc jed no cze śnie ile dzia łek jest
w ROD, ilu dział kow ców by ło upraw nio nych do
wy ra że nia zgo dy na pod pi sa nie umo wy, oraz ilu
dział kow ców wy ra zi ło zgo dę na za war cie umo wy.

2. Do ku men ty, o któ rych mo wa w ust. 1, sta no wią
pod sta wę do pod ję cia uchwa ły przez Pre zy dium
KR PZD.

3. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 2, sta no wi do ku -
ment umoż li wia ją cy po in for mo wa nie przez OZ
PZD wła ści cie la nie ru cho mo ści, o de cy zji dział -
kow ców.  

4. Wła ści ciel nie ru cho mo ści mo że wy to czyć po wódz -
two o uzna nie od mo wy za bez za sad ną, w ter mi nie
6 mie się cy od dnia do rę cze nia od mo wy. Roz pa tru -
jąc spra wę sąd ba da zgod ność pro po no wa nej umo -
wy z prze pi sa mi usta wy. Orze cze nie są du
stwier dza ją ce bez za sad ność od mo wy za stę pu je
oświad cze nie PZD w przed mio cie zgo dy na li kwi -
da cję.

5. Da ta wy da nia pra wo moc ne go orze cze nia sta no wi
da tę za war cia umo wy o li kwi da cję ROD.

6. Po wy ko na niu umo wy, o któ rej mo wa w ust. 5,
prze pi sy § 11 i na stęp ne sto su je się od po wied nio. 

§ 11
W ce lu za war cia umo wy w przed mio cie usta no wie nia

na rzecz PZD ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści za -
mien nej, OZ PZD zo bo wią za ny jest do prze sła nia do KR
PZD na stę pu ją cych do ku men tów umoż li wia ją cych wy -
da nie sto sow ne go peł no moc nic twa:

1) uchwa łę pre zy dium OZ PZD wska zu ją cą oso by,
na rzecz któ rych na le ży wy dać peł no moc nic two;

2) in for ma cję do ty czą cą za go spo da ro wa nia no we -
go ROD na tym te re nie (m.in. ilość dzia łek ro -
dzin nych, in fra struk tu ra ROD, któ ra zo sta nie
od two rzo na na po wyż szej nie ru cho mo ści). 

§ 12
1. Po speł nie niu przez pod miot li kwi du ją cy wszyst -

kich wa run ków li kwi da cji okre ślo nych w umo wie,
OZ PZD skła da do KR PZD spra woz da nie obej mu -
ją ce za kres rze czo wo - fi nan so wy z pro ce su li kwi -
da cji ROD.

2. Wy kaz do ku men tów, któ re win no za wie rać spra -
woz da nie, o któ rym mo wa w ust. 1, sta no wi za łącz -
nik nr 2 do ni niej szej uchwa ły.

3. Do ku men ty, o któ rych mo wa w ust. 2, sta no wią
pod sta wę do wy da nia peł no moc nic twa do czyn no -
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ści ko niecz nych dla wy ga sze nia pra wa do nie ru cho -
mo ści i wy da nia przez PZD nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nej przez li kwi do wa ny ROD.

4. Do ku men ty po twier dza ją ce wy ga sze nie pra wa do
nie ru cho mo ści sta no wią pod sta wę do do ko na nia
zmian w Re je strze ROD i wy stą pie nia przez OZ
PZD do KR PZD z wnio skiem o wy kre śle nie ROD
z Kra jo we go Re je stru Urzę do we go Pod mio tów Go -
spo dar ki Na ro do wej - REGON.

§ 13
1. W przy pad ku li kwi da cji ca łe go ROD:

1) Za rząd li kwi do wa ne go ROD zo bo wią za ny jest
do roz wią za nia wszel kich umów ROD z kon tra -
hen ta mi ze wnętrz ny mi.

2) Za rząd li kwi do wa ne go ROD spo rzą dza na dzień
za koń cze nia li kwi da cji ROD spra woz da nie fi -
nan so we, któ re za twier dza pre zy dium OZ PZD.
OZ PZD przej mu je rów nież ak ty wa i pa sy wa zli -
kwi do wa ne go ROD oraz peł ną do ku men ta cję, w
tym ar chi wal ną.

3) Za rząd li kwi do wa ne go ROD przed za koń cze -
niem li kwi da cji po wi nien ure gu lo wać wszel kie
zo bo wią za nia wy ni ka ją ce z ko dek su pra cy w sto -
sun ku do osób za trud nio nych w ROD.

2. Po za koń cze niu li kwi da cji usta je byt praw ny ROD
oraz wy ga sa ją man da ty człon ków or ga nów PZD w
ROD. Wy ga śnię cie man da tów człon ków or ga nów
ROD stwier dza od po wied nio pre zy dium OZ PZD i

okrę go wa ko mi sja re wi zyj na.
§ 14

1. W przy pad ku ma łej li kwi da cji ROD, sto su je się od -
po wied nio pro ce du rę opi sa ną po wy żej. Za zgo dą
PZD, umo wa, o któ rej mo wa w § 4 ust. 1 pkt 3, w
miej sce obo wiąz ku za pew nie nia nie ru cho mo ści za -
mien nej i od two rze nia ROD, mo że prze wi dy wać
wy pła tę na rzecz PZD kwo ty od szko do wa nia sta -
no wią cej rów no war tość sza cun ko wych kosz tów
tych obo wiąz ków, a na rzecz dział kow ca – pra wa
do dział ki;

2. Po sta no wie nia ust. 1, sto su je się rów nież w przy -
pad ku, gdy w ROD ob ję tym li kwi da cją licz ba dzia -
łek, co do któ rych nie usta no wio no pra wa do
dział ki, na te re nie nie pod le ga ją cym li kwi da cji jest
co naj mniej rów na licz bie dzia łek na czę ści ma ją cej
ulec li kwi da cji, przy czym zgo da o któ rej mo wa w
ust. 1), nie jest wy ma ga na.

3. Kwo ta sta no wią ca rów no war tość sza cun ko wych
kosz tów za ku pu nie ru cho mo ści za mien nej win na
być wy pła co na bez po śred nio na kon to Fun du szu
Obro ny ROD, chy ba że OZ PZD bę dzie od twa rzał
li kwi do wa ną część ROD. W ta kiej sy tu acji zo bo -
wią za nie OZ PZD do za ku pu grun tu i od two rze nia
czę ści ROD win no być za war te w uchwa le pre zy -
dium OZ PZD.

§ 15
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia 

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Oświad czam, że:
1. zo sta łem po in for mo wa ny/na o wa run kach li kwi da cji ROD za war tych w art. 19-24 usta wy z dnia 13 grud nia 2013

r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ re ma ją za sto so wa nie do li kwi da cji ROD ………………………. urzą dzo -
ne go na nie ru cho mo ści ozna czo nej ja ko dział ka nr ……….. o po wierzch ni ………….

2. za po zna łem/łam się z tre ścią pro jek tu umo wy, któ rą otrzy ma łem/łam, w spra wie wa run ków li kwi da cji ROD
……………

3. wy ra żam zgo dę/nie wy ra żam zgo dy * na za war cie umo wy, o któ rej mo wa w pkt 2 w spra wie wa run ków li kwi -
da cji ROD ………………..

Od szko do wa nie za skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział ce ro dzin nej nr ……, a sta no wią ce mo ją wła sność
pro szę prze ka zać na nw. nu mer kon ta ban ko we go:

Na zwa ban ku ……………………………………….

Nr kon ta …………………………………………….  

Za łącz nik nr 1 
do uchwa ły  nr 251 /2015 Pre zy dium KR PZD 

z dnia 1 paź dzier ni ka  2015 r.

………………………
(miej sco wość, da ta)

………………………….
(imię i na zwi sko)

…………………………….
(ad res za miesz ka nia)

…………………………….

…………………………….
(nr dział ki ro dzin nej)

OŚWIADCZENIE

………………………..
(czy tel ny pod pis)

*- nie po trzeb ne skre ślić
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Wy kaz do ku men tów, któ re skła da OZ  PZD do KR
PZD, ce lem wy da nia przez KR PZD peł no moc nic twa do
czyn no ści ko niecz nych dla wy ga sze nia pra wa do nie ru -
cho mo ści i wy da nia przez PZD nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nej przez li kwi do wa ny ROD.

1) uchwa ła pre zy dium OZ PZD obej mu ją ca m.in. in -
for ma cję o speł nie niu wszyst kich wa run ków li kwi da cji,
wraz z wnio skiem o wy da nie peł no mocnic twa do czyn -
no ści ko niecz nych do wy ga sze nia pra wa do nie ru cho -
mo ści;

2) pi sem ne po twier dze nie od wła ści cie la nie ru cho mo -
ści o wy pła cie od szko do wań na rzecz dział kow ców
z li kwi do wa ne go te re nu;

3) wy cią gi z ope ra tów sza cun ko wych spo rzą dzo nych
przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go, okre śla ją ce war -
tość od szko do wa nia za skład ni ki ma jąt ko we sta no -
wią ce wła sność PZD, a nie pod le ga ją ce od two-
rze niu; 

4) roz li cze nie środ ków fi nan so wych po cho dzą cych 
z li kwi da cji ROD, wska zu ją ce na wpła tę na Fun -
dusz Roz wo ju ROD OZ PZD od szko do wań 

w związ ku z li kwi da cją ROD;
5) w przy pad ku ma łej li kwi da cji ROD, o któ rej mo wa

w § 14., in for ma cję, iż kwo ta sta no wią ca rów no -
war tość sza cun ko wych kosz tów za ku pu nie ru cho -
mo ści za mien nej zo sta ła wy pła co na bez po śred nio
na kon to Fun du szu Obro ny ROD, chy ba że OZ
PZD bę dzie od twa rzał li kwi do wa ną część ROD. W
ta kiej sy tu acji zo bo wią za nie OZ PZD o za ku pie
grun tu i od two rze niu czę ści ROD win no być za war -
te w uchwa le Pre zy dium OZ PZD;

6) do ku men ty po twier dza ją ce usta no wie nie na rzecz
PZD ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści za mien nej;

7) do ku men ty po twier dza ją ce za ło że nie przez wła ści -
cie la nie ru cho mo ści no we go ROD i od two rze nie
urzą dzeń i bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem
urzą dze niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go ROD
wy ko na nych zgod nie ze sztu ką bu dow la ną, wraz z
opi nią za rzą du ROD o zre ali zo wa niu ww. ro bót;

8) pi sem ną in for ma cję do ty czą cą za gwa ran to wa nia
dział kow com z li kwi do wa ne go te re nu, dzia łek za -
mien nych; 

Za łącz nik nr 2 
do uchwa ły  nr 251/2015 Pre zy dium KR PZD 

z dnia  1 paź dzier ni ka 2015 r.

UCHWAŁA NR 252/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia  1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych re ali zo wa nych na pod sta wie
usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji 

dro go wych w za kre sie dróg pu blicz nych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 6 i 10
sta tu tu PZD, po sta na wia wpro wa dzić jed no li te za sa dy i
tryb po stę po wa nia or ga nów PZD w za kre sie li kwi da cji
ROD re ali zo wa nych na pod sta wie usta wy z dnia 10
kwiet nia 2003r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia
i re ali za cji in we sty cji dro go wych w za kre sie dróg pu -
blicz nych, zwa nej da lej „spe cu sta wą dro go wą”.

§ 1.
1. Kwe stia li kwi da cji ROD w try bie spe cu sta wy na

ce le in we sty cji dro go wych jest jed nym z za sad ni -
czych za gad nień z punk tu wi dze nia gwa ran cji
ochro ny praw i in te re sów dział kow ców i PZD. Na
mo cy art. 11j tej usta wy do nie ru cho mo ści sta no -
wią cych ro dzin ne ogro dy dział ko we ob ję tych de -
cy zją o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji
dro go wej nie sto su je się prze pi sów art. 18-24 usta -
wy z dnia 13 grud nia 2013r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

2. Or ga nem wła ści wym dla po stę po wań i wy da nia de -
cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go -
wej w try bie spe cu sta wy dro go wej jest od po-
wied nio wo je wo da w od nie sie niu do dróg kra jo -
wych i wo je wódz kich, zaś w sto sun ku do dróg po -
wia to wych i gmin nych – od po wied nio sta ro sta. Te
sa me or ga ny wy da ją de cy zję usta la ją cą wy so kość
przy słu gu ją ce go dział kow com i PZD od szko do wa -
nia. 

3. Or ga nem PZD wła ści wym do udzia łu w po stę po -
wa niach, o któ rych mo wa w ust. 2 oraz czu wa nia
nad pra wi dło wą re ali za cją wy ni ka ją cych ze spe cu -
sta wy dro go wej obo wiąz ków jest od po wied ni OZ
PZD.

4. Or ga nem PZD upraw nio nym do do ko na nia
zmian/skre śle nia ROD z Re je stru ROD w związ ku
z re ali za cją in we sty cji dro go wej jest Pre zy dium KR
PZD.
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§ 2
1. De cy zja o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro -

go wej, zwa na da lej „de cy zją ZRID” wy da wa na jest
przez wła ści wy or gan w cią gu 90 dni od dnia zło -
że nia wnio sku przez za rząd cę dro gi. 

2. Za wia do mie nia o wszczę ciu po stę po wa nia w spra -
wie wy da nia de cy zji ZRID wy sy ła się wy łącz nie do
wła ści cie li i użyt kow ni ków wie czy stych nie ru cho -
mo ści, któ rych do ty czyć ma po stę po wa nie. Za wia -
do mie nia wy sy ła się na ad re sy wska za ne w ewi -
den cji grun tów, ze skut kiem do rę cze nia. We
wszyst kich po zo sta łych przy pad kach stro ny za wia -
da mia ne są je dy nie w for mie ob wiesz czeń, wy wie -
sza nych od po wied nio w urzę dach wo je wódz kich,
sta ro stwach po wia to wych bądź urzę dach gmin, na
ich stro nach in ter ne to wych oraz w lo kal nej pra sie.
Ozna cza to bez względ ny obo wią zek uak tu al nia nia
i uzu peł nia nia przez OZ PZD da nych ad re so wych
po da wa nych do ewi den cji grun tów, a tak że kon tro -
lo wa nia i mo ni to ro wa nia w/w źró deł in for ma cji, ce -
lem nie zwłocz ne go za pew nie nia PZD moż li wo ści
uczest ni cze nia w to czą cych się po stę po wa niach.

3. OZ PZD zo bo wią za ne są do utrzy my wa nia sta łych
kon tak tów z za rzą da mi ROD, w ce lu otrzy my wa -
nia ak tu al nych in for ma cji z ogro du o ewen tu al nych,
pla no wa nych in we sty cjach w za kre sie re ali za cji in -
we sty cji dro go wych.

§ 3
Nie zwłocz nie po po wzię ciu in for ma cji o po stę po wa -

niu to czą cym się w try bie spe cu sta wy dro go wej, OZ
PZD zo bo wią za ne są:

1) wy stą pić do KR PZD o udzie le nie peł no moc nic -
twa dla osób, któ re re pre zen to wać bę dą PZD w
da nym po stę po wa niu; 

2) za wia do mić wła ści wy or gan o spo so bie re pre -
zen ta cji PZD wraz 

z przed ło że niem po wyż szych peł no moc nictw;
3) za po znać się z wa run ka mi pla no wa ne go prze bie -

gu in we sty cji dro go wej w czę ści do ty czą cej te re -
nu zaj mo wa ne go przez ROD, do kład nie je prze-
ana li zo wać i oce nić ich skut ki dla ROD;

4) skie ro wać do wła ści we go or ga nu od po wied nie
wnio ski w przy pad ku ewen tu al nej groź by na ru -
sze nia z po wo du prze bie gu in we sty cji, in te re sów
dział kow ców - pod miot re ali zu ją cy in we sty cję
po dej mu je bo wiem dzia ła nia wy własz cze nio we 
i od szko do waw cze je dy nie w li nii roz gra ni cza -
ją cej te ren in we sty cji - mo że za tem oka zać się, że
w ich wy ni ku doj dzie do li kwi da cji je dy nie czę -
ści ogro du, zaś funk cjo no wa nie po zo sta łej czę -

ści zo sta nie w znacz ny spo sób utrud nio ne bądź
na wet unie moż li wio ne. W myśl art. 11f ust. 1 pkt
4, de cy zja ZRID po win na za wie rać wy ma ga nia
do ty czą ce uza sad nio nych in te re sów osób trze -
cich - do OZ PZD na le ży więc zgła sza nie w to -
ku po stę po wa nia od po wied nich wnio sków,
zmie rza ją cych do wska za nia wła ści we go prze -
bie gu in we sty cji tak, aby za bez pie czyć wszyst -
kich dział kow ców i PZD przed jej ewen tu al ny mi
ne ga tyw ny mi skut ka mi; je dy nie wnio sek za ini -
cjo wa ny przez OZ PZD mo że bo wiem być pod -
sta wą do przed się wzię cia przez or gan od po-
wied nich dzia łań w ce lu uwzględ nie nia w osta -
tecz nej de cy zji słusz nych po stu la tów dział kow -
ców;

5) w przy pad ku, gdy część nie ru cho mo ści, na któ -
rej znaj du je się ROD zo sta nie prze ję ta pod re ali -
za cję in we sty cji dro go wej, a po zo sta ła część nie
na da je się do pra wi dło we go wy ko rzy sta nia na
do tych cza so we ce le, OZ PZD wi nien zło żyć
wnio sek do wła ści we go za rząd cy dro gi o na by -
cie w imie niu i na rzecz Skar bu Pań stwa al bo
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, tej czę ści
nie ru cho mo ści.

6) w sy tu acji, o któ rej mo wa w pkt 5), na le ży za -
wrzeć po ro zu mie nie okre śla ją ce wa run ki zby cia.
Czyn ność ta pod le ga ak cep ta cji przez Pre zy dium
KR PZD;

7) za wia do mić wła ści wy za rząd ROD i dział kow -
ców o pla no wa nej in we sty cji dro go wej, któ ra bę -
dzie wią za ła się z li kwi da cją czę ści/ca ło ści ROD;

8) na bie żą co in for mo wać KR PZD o to czą cym się
po stę po wa niu oraz dzia ła niach po dej mo wa nych
przez OZ PZD. 

§ 4
1. Po stę po wa nie przed wła ści wym or ga nem koń czy

się wy da niem de cy zji ZRID. Jej treść do rę cza na
jest je dy nie wnio sko daw cy tj. za rząd cy dro gi. 

2. Za wia do mie nie o wy da niu de cy zji ZRID wy sy ła ne
jest do tych cza so we mu wła ści cie lo wi i użyt kow ni -
ko wi wie czy ste mu na ad res wska za ny w ka ta strze
nie ru cho mo ści.

3. Po zo sta łe stro ny po stę po wa nia za wia da mia ne są 
w dro dze ob wiesz czeń, od po wied nio w urzę dzie
wo je wódz kim lub sta ro stwie po wia to wym oraz 
w urzę dach gmin wła ści wych ze wzglę du na prze -
bieg dro gi, na stro nach in ter ne to wych tych gmin, 
a tak że w lo kal nej pra sie. 

4. Obo wią zek mo ni to ro wa nia in for ma cji, o któ rych
mo wa w ust. 3, spo czy wa na OZ PZD.

I. Po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne w przed mio cie wy da nia de cy zji 
o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go wej.
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5. OZ PZD zo bo wią za ny jest do uzy ska nia ko pii de -
cy zji ZRID, oraz do kład ne go za po zna nia się z jej
wa run ka mi, jak rów nież wpły wem na dal sze funk -
cjo no wa nie ROD.

6. W przy pad ku uzna nia, że de cy zja na ru sza in te re sy
dział kow ców lub PZD, OZ PZD po wi nien nie -
zwłocz nie zło żyć od wo ła nie do or ga nu wyż sze go
stop nia. 

7. Od wo ła nie od de cy zji skła da się od po wied nio do
wo je wo dy (gdy de cy zję wy dał sta ro sta) bądź Mi -
ni stra In fra struk tu ry i Roz wo ju (gdy de cy zję wy dał
wo je wo da), a wła ści wy or gan wi nien je roz pa trzyć
w cią gu 30 dni. 

8. Na OZ PZD spo czy wa obo wią zek do pil no wa nia
usta wo we go ter mi nu do od wo ła nia. Na le ży zwró cić
uwa gę, aby ar gu men ta cja za war ta w uza sad nie -
niach ewen tu al nych od wo łań by ła wy czer pu ją ca.

§ 5
1. W myśl art. 12 ust. 4 spe cu sta wy dro go wej w mo -

men cie, w któ rym de cy zja ZRID sta je się osta tecz -

na – wy ga sa z mo cy pra wa do tych cza so we pra wo
wła sno ści i pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go, zaś
nie ru cho mość sta je się wła sno ścią od po wied nio
Skar bu Pań stwa bądź wła ści wej jed nost ki sa mo rzą -
du te ry to rial ne go. Po dob nie wy ga sa ją też wszel kie
usta no wio ne na nie ru cho mo ści ogra ni czo ne pra wa
rze czo we, czy li tak że użyt ko wa nie. 

2. De cy zja ZRID sta no wi pod sta wę do do ko na nia
zmian w księ gach wie czy stych oraz w ka ta strze nie -
ru cho mo ści. 

§ 6.
W sy tu acji, gdy de cy zji ZRID nada no ry gor na tych -

mia sto wej wy ko nal no ści, któ ry wią że się z bez zwłocz -
nym usu nię ciem wła ści cie li i użyt kow ni ków wie -
czy stych z ich do tych cza so wej nie ru cho mo ści, OZ PZD
wi nien do pil no wać, aby przed wy da niem nie ru cho mo ści
do ko na no spi su in fra struk tu ry, któ ra znaj du je się na te re -
nie li kwi do wa ne go ROD, ce lem umoż li wie nia w ter mi -
nie póź niej szym do ko na nia wy ce ny nie ru cho mo ści.

II. Po stę po wa nie w przed mio cie wy da nia de cy zji usta la ją cej wy so kość od szko do wa nia 
w try bie spe cu sta wy dro go wej.

§ 7
OZ PZD zo bo wią za ny jest do ak tyw ne go uczest ni cze -

nia w po stę po wa niu od szko do waw czym usta la ją cym na -
leż ne od szko do wa nie na rzecz PZD.

§ 8
1.  Na pod sta wie art. 12 ust. 4b spe cu sta wy dro go wej

w ter mi nie 30 dni od dnia, w któ rym de cy zja ZRID
sta ła się osta tecz na, wła ści wy or gan wy da je de cy zję
usta la ją cą wy so kość od szko do wa nia. De cy zję tę
wy da je ten sam or gan, któ ry wy dał de cy zję ZRID.

2. Na pod sta wie art. 18 ust. 1g spe cu sta wy dro go wej,
pod miot, w któ re go in te re sie na stą pi li kwi da cja ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go czę ści, zo -
bo wią za ny jest:

1) wy pła cić dział kow com – od szko do wa nie za sta no -
wią ce ich wła sność na sa dze nia, urzą dze nia i obiek -
ty znaj du ją ce się na dział kach;

2) wy pła cić PZD – od szko do wa nie za sta no wią ce je -
go wła sność urzą dze nia, bu dyn ki i bu dow le ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go prze zna czo ne do
wspól ne go ko rzy sta nia przez użyt ku ją cych dział ki
i słu żą ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro du;

3) za pew nić grun ty za stęp cze na od two rze nie ROD.
3. Obo wiąz ki okre ślo ne w ust. 2 usta la ne są w dro dze

de cy zji ad mi ni stra cyj nej wy da wa nej przez or gan,
któ ry wy dał de cy zję ZRID. 

4. Or gan pro wa dzą cy po stę po wa nie od szko do waw -
cze, wi nien za pew nić stro nom czyn ny udział w po -
stę po wa niu.

5. Zgod nie z art. 30 ust. 2 usta wy o ROD wła ści cie la -
mi urzą dzeń, na sa dzeń i obiek tów znaj du ją cych się
na dział kach są dział kow cy, za tem ma ją pra wo
uczest ni czyć w pro ce du rze od szko do waw czej w za -
kre sie w ja kim do ty czy ona bez po śred nio ich dział -
ki, de cy do wać o za ak cep to wa niu wy so ko ści
przy słu gu ją ce go im od szko do wa nia, jak rów nież
zło żyć wnio sek o do ko na nie oce ny pra wi dło wo ści
spo rzą dze nia ope ra tu sza cun ko we go okre śla ją ce go
war tość przy słu gu ją ce go im od szko do wa nia.

§ 9
1. Wy so kość od szko do wa nia usta la się we dług sta nu

nie ru cho mo ści okre ślo ne go na dzień wy da nia de -
cy zji ZRID i we dług war to ści nie ru cho mo ści na
dzień wy da nia de cy zji o od szko do wa niu. Usta le nie
wy so ko ści od szko do wa nia na stę pu je po uzy ska niu
opi nii rze czo znaw cy ma jąt ko we go, okre śla ją cej
war tość nie ru cho mo ści. W ope ra cie sza cun ko wym
mu si zna leźć się tak że wy ce na na sa dzeń, urzą dzeń
i obiek tów znaj du ją cych się na dział kach i sta no -
wią cych wła sność dział kow ców, za któ re przy słu -
gu je im od szko do wa nie.

2. OZ PZD zo bo wią za ny jest do za po zna nia się z ope -
ra tem sza cun ko wym okre śla ją cym war tość od szko -
do wa nia przy słu gu ją ce go PZD, a w przy pad ku
uzna nia, iż wy ce na nie zo sta ła prze pro wa dzo na wła -
ści wie, OZ PZD wi nien zgło sić sto sow ne uwa gi. 
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§ 10
1. W sy tu acji re ali za cji przez pod miot li kwi du ją cy 

art. 18 ust. 1g pkt 3 spe cu sta wy dro go wej, pre zy -
dium OZ PZD win no za ak cep to wać te ren za mien -
ny w for mie uchwa ły.

2. Szcze gó ło we usta le nia do ty czą ce prze ka za nia te re -
nu za mien ne go win ny zo stać ure gu lo wa ne mię dzy
pod mio tem li kwi du ją cym a OZ PZD w od ręb nym
po ro zu mie niu, któ re na stęp nie pod le ga ak cep ta cji
przez Pre zy dium KR PZD.

§ 11
1. W ce lu za war cia umo wy da ją cej PZD ty tuł praw ny

do nie ru cho mo ści za mien nej, OZ PZD zo bo wią za -
ny jest do prze sła nia na stę pu ją cych do ku men tów
umoż li wia ją cych wy da nie sto sow ne go peł no moc -
nic twa przez KR PZD:
1) uchwa ły pre zy dium OZ PZD ak cep tu ją cej te ren

za mien ny oraz wska zu ją cej oso by, na rzecz któ -
rych na le ży wy dać peł no moc nic two;

2) ko pię po ro zu mie nia, o któ rym mo wa w § 10 
ust. 2;

3) wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py ewi -
den cyj nej oraz od pis z księ gi wie czy stej pro wa -
dzo nej dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy
nu me ry i po wierzch nię dzia łek ewi den cyj nych
sta no wią cych te ren za mien ny;

4) za świad cze nie z miej sco we go pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go wska zu ją ce na prze zna -
cze nie ww. te re nu;

5) in for ma cję do ty czą cą za go spo da ro wa nia no we -
go ROD na tym te re nie (m.in. ilość dzia łek ro -
dzin nych, in fra struk tu ra ROD, któ ra zo sta nie
od two rzo na na po wyż szej nie ru cho mo ści). 

§ 12
1. W sy tu acji, gdy PZD ja ko wła ści ciel lub użyt kow -

nik wie czy sty nie ru cho mo ści ob ję tej de cy zją ZRID,
wy da tę nie ru cho mość nie póź niej niż w ter mi nie
30 dni od dnia:
1) do rę cze nia za wia do mie nia o wy da niu de cy zji,

któ rej nada no ry gor na tych mia sto wej wy ko nal -
no ści; 

2)  do rę cze nia po sta no wie nia o nada niu de cy zji 
o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go wej
ry go ru na tych mia sto wej wy ko nal no ści al bo 

3)  w któ rym de cy zja o ze zwo le niu na re ali za cję in -
we sty cji dro go wej sta ła się osta tecz na  

wy so kość od szko do wa nia jest po więk sza na o 5%
war to ści te go pra wa.

2. W sy tu acji, gdy nie ru cho mość pod le ga ją ca li kwi -
da cji jest nie za go spo da ro wa na przez ROD, spis in -

fra struk tu ry zo stał już do ko na ny, bądź za cho dzi in -
na prze słan ka umoż li wia ją ca sko rzy sta nie z ust. 1,
OZ PZD wi nien wy dać te ren w ter mi nie wska za -
nym po wy żej, ce lem uzy ska nia więk sze go od szko -
do wa nia na rzecz PZD. 

§ 13
1. Kwo ta od szko do wa nia wy ni ka ją ca z de cy zji win na

zo stać wy pła co na w ter mi nie 14 dni od dnia, w któ -
rym de cy zja usta la ją ca wy so kość od szko do wa nia
sta ła się osta tecz na.

2. W przy pad ku, gdy z de cy zji od szko do waw czej nie
wy ni ka wprost, ja ka część od szko do wa nia sta no wi
od szko do wa nie za utra tę pra wa PZD do grun tu li -
kwi do wa ne go ROD, a ja ka za skład ni ki ma jąt ko we
sta no wią ce wła sność PZD, OZ PZD wi nien uzy -
skać ko pie wy cią gów z ope ra tów sza cun ko wych, w
któ rych po wyż sze skład ni ki od szko do wa nia bę dą
wy szcze gól nio ne. 

3. Gdy OZ PZD nie od twa rza ogro du, od szko do wa -
nie za pra wo PZD do grun tu li kwi do wa ne go ROD
win no zo stać wpła co ne na kon to Fun du szu Obro -
ny ROD.

4. W sy tu acji, o któ rej mo wa w ust. 3, OZ PZD zo bo -
wią za ny jest do po in for mo wa nia wła ści we go or ga -
nu, któ ry do ko nu je wy pła ty od szko do wa nia, o
ko niecz no ści prze ka za nia od szko do wa nia z ty tu łu
utra ty pra wa PZD do grun tu li kwi do wa ne go ROD,
na kon to Fun du szu Obro ny ROD.

5. Usta lo na w de cy zji kwo ta od szko do wa nia pod le ga
wa lo ry za cji od dnia wy da nia de cy zji do dnia za pła -
ty, we dług wskaź ni ków zmian cen nie ru cho mo ści
ogła sza nych przez Pre ze sa GUS w dro dze ob wiesz -
czeń. 

6. Kwo ta od szko do wa nia za na sa dze nia, urzą dze nia i
obiek ty znaj du ją ce się na dział kach, a sta no wią ce
wła sność dział kow ców wy pła ca na jest dział kow -
com bez po śred nio bądź za po śred nic twem OZ
PZD.

7. OZ PZD ma obo wią zek wy eg ze kwo wa nia od wła -
ści we go or ga nu pi sem ne go po twier dze nia zre ali zo -
wa nia wy płat od szko do wań na rzecz wszyst kich
dział kow ców. 

8. W przy pad ku na ru sze nia 14-dnio we go ter mi nu do
wy pła ty od szko do wa nia przez wła ści wy or gan, OZ
PZD po wi nien do cho dzić sto sow nych rosz czeń za
opóź nie nie w wy ko na niu świad cze nia, sto sow nie
do prze pi sów Ko dek su cy wil ne go. 

§ 14
1. Po stę po wa nie w spra wie li kwi da cji ROD w try bie

spe cu sta wy fak tycz nie koń czy się opusz cze niem te -
re nu przez PZD i wy da niem nie ru cho mo ści. Ter min
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ten nie mo że być krót szy niż 120 dni od dnia, 
w któ rym de cy zja ZRID sta ła się osta tecz na. 

2. Przed upły wem ter mi nu, o któ rym mo wa w ust. 1,
OZ PZD po wi nien do pil no wać, aby wszyst kie obo -
wiąz ki pod mio tu li kwi du ją ce go wzglę dem PZD i
dział kow ców wy ni ka ją ce ze spe cu sta wy dro go wej

zo sta ły zre ali zo wa ne bądź za bez pie czo ne.
3. W sy tu acji, gdy li kwi da cją ob ję ta jest tyl ko część

ROD, OZ PZD wi nien zo bo wią zać pod miot li kwi -
du ją cy do za pew nie nia bez piecz ne go funk cjo no wa -
nia po zo sta łej czę ści ROD za rów no w trak cie pro -
wa dzo nej in we sty cji, jak i po jej za koń cze niu.

III. Po stę po wa nie we wnętrz ne po fak tycz nej li kwi da cji ROD w try bie spe cu sta wy dro go wej.

§ 15
1. Po za koń cze niu li kwi da cji ROD w try bie spe cu sta -

wy dro go wej, wy pła cie od szko do wań wszyst kim
dział kow com oraz PZD i za pew nie niu te re nu za -
mien ne go, pre zy dium OZ po dej mu je uchwa łę 
o stwier dze niu fak tycz nej li kwi da cji ca ło ści lub
czę ści ROD. Na stęp nie prze ka zu je spra wę do Kra -
jo wej Ra dy PZD wraz z wnio skiem o wy kre śle nie
ogro du z Re je stru ROD (w przy pad ku li kwi da cji
cał ko wi tej) lub wnio sek o ko rek tę po wierzch ni 
(w przy pad ku li kwi da cji czę ścio wej), wraz z na stę -
pu ją cy mi do ku men ta mi:
1) osta tecz na de cy zja o ze zwo le niu na re ali za cję in -

we sty cji dro go wej;
2) de cy zja usta la ją ca wy so kość od szko do wa nia;
3) w sy tu acji, gdy w de cy zji od szko do waw czej nie

jest wy szcze gól nio ne jak kwo ta jest z ty tu łu utra -
ty pra wa PZD do grun tu li kwi do wa ne go ROD, 
a ja ka za skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce wła -
sność PZD, - wy cią gi z ope ra tów sza cun ko wych;

4) uchwa ła pre zy dium OZ PZD w spra wie stwier -
dze nia fak tycz nej li kwi da cji ROD lub je go czę -
ści wraz z uza sad nie niem;

5) spra woz da nie z li kwi da cji obej mu ją ce: pro wa -
dzo ne po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne, prze bieg
li kwi da cji, re ali za cję od szko do wań oraz spo sób
wy da nia te re nu;

6) in for ma cja o re ali za cji obo wiąz ku w za kre sie za -
pew nie nia na rzecz PZD grun tu za stęp cze go;

7) spra woz da nie fi nan so we z uzy ska nych od szko -
do wań;

8) w przy pad ku nie od twa rza nia ROD – in for ma -
cję o wy pła cie od szko do wa nia za pra wo PZD do
grun tu li kwi do wa ne go ROD na kon to Fun du szu
Obro ny ROD;

9) w przy pad ku od twa rza nia ROD – uchwa łę pre -
zy dium OZ PZD, któ ra bę dzie uza sad nia ła
wpływ środ ków za pra wo PZD do grun tu li kwi -
do wa ne go ROD na kon to Fun du szu Roz wo ju
ROD OZ PZD; 

10) pi sem ne po twier dze nie wy pła ty od szko do wań na
rzecz wszyst kich upraw nio nych dział kow ców, w
przy pad ku wy pła ty bez po śred nio na rzecz dział -
kow ców z po mi nię ciem PZD;

11) do ku ment okre śla ją cy na zwy li kwi do wa nych
ROD wraz ze spe cy fi ka cją dzia łek ewi den cyj -
nych i ich po wierzch nią, w tym ak tu al ny od pis 
z księ gi wie czy stej;

12) in for ma cja o ilo ści zli kwi do wa nych dzia łek ro -
dzin nych w ca ło ści lub czę ści;

2. W opar ciu o do ku men ty wy mie nio ne w ust. 1, Pre -
zy dium KR PZD po dej mu je uchwa łę o do ko na niu
zmian w Re je strze ROD.

§ 16
1. W przy pad ku od twa rza nia ogro du ze środ ków uzy -

ska nych z od szko do wa nia za pra wo PZD do grun -
tu li kwi do wa ne go ROD, po za uchwa łą pre zy dium
OZ PZD, o któ rej mo wa w § 15 ust. 1 pkt 9), OZ
PZD wi nien prze słać na stę pu ją ce do ku men ty
umoż li wia ją ce wy da nie sto sow ne go peł no moc nic -
twa przez KR PZD:
1) wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py ewi -

den cyj nej oraz od pis z księ gi wie czy stej pro wa -
dzo nej dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy
nu me ry i po wierzch nię dzia łek ewi den cyj nych,
któ re okrę go wy za rząd PZD za mie rza na być, ce -
lem od two rze nia ROD;

2) za świad cze nie z miej sco we go pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go wska zu ją ce na prze zna -
cze nie ww. te re nu;

3) in for ma cję do ty czą cą za go spo da ro wa nia no we -
go ROD na tym te re nie (m.in. ilość dzia łek ro -
dzin nych, in fra struk tu ra ROD, któ ra zo sta nie
od two rzo na na po wyż szej nie ru cho mo ści). 

2. Po od two rze niu ROD, OZ PZD skła da do Krajowej
Rady PZD spra woz da nie z wy ko na nia po wyż sze go
obo wiąz ku. 

§ 17
1. W przy pad ku li kwi da cji ca ło ści ROD:

1) Za rząd li kwi do wa ne go ROD zo bo wią za ny jest
do roz wią za nia wszel kich umów z kon tra hen ta -
mi ze wnętrz ny mi, za wie ra ny mi przez ten za rząd.

2) Za rząd li kwi do wa ne go ROD spo rzą dza na dzień
za koń cze nia li kwi da cji ogro du spra woz da nie fi -
nan so we, któ re za twier dza pre zy dium OZ PZD.
OZ PZD przej mu je rów nież ak ty wa i pa sy wa zli -
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kwi do wa ne go ogro du dział ko we go oraz peł ną
do ku men ta cję, w tym ar chi wal ną.

3) Za rząd li kwi do wa ne go ROD przed za koń cze -
niem li kwi da cji po wi nien ure gu lo wać wszel kie
zo bo wią za nia wy ni ka ją ce z ko dek su pra cy w sto -
sun ku do za trud nio nych osób.

2. Po za koń cze niu li kwi da cji usta je byt praw ny ROD
oraz wy ga sa ją man da ty człon ków or ga nów PZD w
ROD. Wy ga śnię cie man da tów człon ków or ga nów
ROD stwier dza od po wied nio pre zy dium OZ PZD i
okrę go wa ko mi sja re wi zyj na.

3. OZ PZD zo bo wią za ny jest wy stą pić do KR PZD z
wnio skiem o wy kre śle nie ROD z Kra jo we go Re je -
stru Urzę do we go Pod mio tów Go spo dar ki Na ro do -

wej – REGON.

§ 18
Do li kwi da cji pro wa dzo nych na pod sta wie usta wy z

dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to -
wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze -
ciw po wo dzio wych, oraz usta wy z dnia 29 czerw ca 2011
r. o przy go to wa niu i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
obiek tów ener ge ty ki ją dro wej oraz in we sty cji to wa rzy -
szą cych, prze pi sy ni niej szej uchwa ły sto su je się od po -
wied nio.

§ 19
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 253/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 
w spra wie cza so we go za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 6 sta tu tu
PZD, wpro wa dza jed no li te za sa dy i tryb po stę po wa nia or -
ga nów PZD w za kre sie cza so we go za ję cia te re nu ROD.

§ 1
Przez cza so we za ję cie te re nu ro zu mie się wy łą cze nie

czę ści ogro du na okre ślo ny czas na wnio sek in we sto ra,
w opar ciu o de cy zję sa mo rzą du te ry to rial ne go lub obo -
wią zu ją cy miej sco wy plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, ce lem wy ko na nia okre ślo nych in we sty cji
ce lu pu blicz ne go  nie prze wi du ją cych li kwi da cji czę ści
ogro du w ro zu mie niu usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 2
Or ga nem PZD upraw nio nym do pro wa dze nia na każ -

dym eta pie pro ce su cza so we go za ję cia te re nu ROD jest
wła ści wy OZ PZD w po ro zu mie niu z wła ści wym za rzą -
dem ROD.

§ 3
1. OZ PZD zo bo wią za ny jest do ak tyw ne go uczest ni -

cze nia w ca łej pro ce du rze do ty czą cej cza so we go
za ję cia te re nu po cząw szy od wszczę cia po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go zmie rza ją ce go do wy da nia

de cy zji w za kre sie re ali za cji in we sty cji (prze bie ga -
ją cej przez te ren ROD) aż do przy wró ce nia te re nu
ROD do do tych cza so we go sta nu.

2. Otrzy mu jąc za wia do mie nie o wszczę ciu po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go zmie rza ją ce go do wy da nia de -
cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji, OZ PZD
zo bo wią za ny jest do zba da nia w szcze gól no ści:
1) jak re ali za cja po wyż szej in we sty cji wpły nie na

funk cjo nu ją cy na da nym te re nie ROD; 
2) ja ki te ren ROD bę dzie wy ma gał cza so we go za -

ję cia; 
3) czy cza so we za ję cie te re nu obej mie te ren ogól ny

czy też in dy wi du al ne dział ki ro dzin ne;
4) czy moż li we bę dzie pra wi dło we funk cjo no wa -

nie ROD w trak cie re ali za cji in we sty cji, jak i po
jej za koń cze niu.

3. O pla no wa nym cza so wym za ję ciu te re nu, OZ PZD
wi nien nie zwłocz nie za wia do mić za rząd ROD 
i uzy skać je go opi nię. 

§ 4
1. Po wy da niu de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji

lub za mia rze przy stą pie nia do re ali za cji za pi sów obo -
wią zu ją ce go miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, OZ PZD za wie ra z in we sto rem umo -
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wę, któ ra win na w szcze gól no ści re gu lo wać: 
1) od szko do wa nia zwią za ne z cza so wym za ję ciem

te re nu;
2) spo sób wpro wa dze nia in we sto ra na te ren ROD

oraz je go zwro tu po za koń cze niu in we sty cji;
3) obo wią zek za bez pie cze nia przez in we sto ra wy -

ko na nia in wen ta ry za cji te re nu pod le ga ją ce go
cza so we mu za ję ciu, przez rze czo znaw cę ma jąt -
ko we go;

4) okres cza so we go za ję cia te re nu;
5) ka ry umow ne.

2. W skład od szko do wań po kry wa nych przez in we -
sto ra, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1), wcho dzą
mię dzy in ny mi:
1) od szko do wa nie dla dział kow ców za znisz czo ne

mie nie nie pod le ga ją ce od two rze niu, zgod nie 
z wy ce ną spo rzą dzo ną przez rze czo znaw cę ma -
jąt ko we go,

2) od szko do wa nie dla dział kow ców za utra co ne
plo ny,

3) od szko do wa nie dla PZD za znisz czo ne mie nie,
4) re kom pen sa ta dla PZD za udo stęp nie nie te re nu.

3. Wy so kość od szko do wa nia za udo stęp nie nie te re nu
ROD, usta la pre zy dium OZ PZD bio rąc pod uwa gę
ob szar i czas za ję cia te re nu. 

4. Wszyst kie kosz ty wy ni kłe w trak cie cza so we go za -
ję cia te re nu a nie prze wi dzia ne w ust. 2, po no si in -
we stor.

5. W przy pad ku, gdy cza so we mu za ję ciu te re nu ROD
pod le gać bę dą in dy wi du al ne dział ki, dział ko wiec
ma pra wo uczest ni czyć w in wen ta ry za cji, o któ rej
mo wa w ust. 1 pkt 3).

§ 5
Przed pod pi sa niem umo wy, o któ rej mo wa w § 4, pre -

zy dium OZ PZD ak cep tu je wa run ki i wy ra ża zgo dę na

cza so we za ję cie te re nu w for mie uchwa ły, jak rów nież
za wia da mia wła ści wy za rząd ROD. 

§ 6
1. Wpro wa dze nie in we sto ra na te ren ROD na stę pu je

na pod sta wie pod pi sa ne go przez stro ny sto sow ne go
pro to ko łu.

2. Po za koń cze niu in we sty cji oraz wy peł nie niu przez
in we sto ra wszel kich zo bo wią zań wy ni ka ją cych w
pod pi sa nej umo wy, na stę pu je od biór te re nu pod le -
ga ją ce go cza so we mu za ję ciu te re nu na pod sta wie
pro to ko łu od bio ru.

3. Po zre ali zo wa niu za da nia in we sty cyj ne go, OZ PZD
ma obo wią zek uzy skać od in we sto ra do ku men ta cję
po wy ko naw czą (in wen ta ry za cję wy ko na nej in we -
sty cji).

§ 7
Dział ko wiec ma pra wo brać udział w pro ce du rze do ty -

czą cej usta la nia od szko do wa nia za znisz czo ne mie nie i
utra co ne plo ny znaj du ją ce się na te re nie je go dział ki. 

§ 8
1. W przy pad ku, gdy cza so we za ję cie te re nu ROD

wią zać się bę dzie z ko niecz no ścią usta no wie nia słu -
żeb no ści prze sy łu, zgo dę na po wyż szą czyn ność
wy ra ża Pre zy dium KR PZD. 

2. W sy tu acji, o któ rej mo wa w ust. 1, na le ży po stę po -
wać zgod nie z pro ce du rą okre ślo ną w  uchwa le 
nr 220/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 30 wrze -
śnia 2015 r., w spra wie za sad i try bu ob cią ża nia ma -
jąt ku trwa łe go PZD po przez usta no wie nie słu -
żeb no ści prze sy łu. 

§ 9
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 254/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go

za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie § 134 ust. 2 pkt 6 sta tu tu PZD wpro wa dza na stę pu -
ją ce za sa dy dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia i roz li cza nia

środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza -
so we go za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych:
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§ 1
Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z li kwi da cji ca ło ści lub

czę ści ROD oraz z ty tu łu cza so we go za ję cia te re nu, w
tym za usta no wie nie słu żeb no ści, gro ma dzo ne są na
okrę go wym Fun du szu Roz wo ju ROD wła ści we go OZ
PZD i znaj du ją się na wy dzie lo nym kon cie ban ko wym
te go fun du szu, za wy jąt kiem przy pad ków okre ślo nych
w § 4 ni niej szej uchwa ły. 

§ 2
1. Środ ki fi nan so we zgro ma dzo ne na okrę go wym

Fun du szu Roz wo ju ROD po cho dzą ce z li kwi da cji
ROD lub je go czę ści, prze zna czo ne są w pierw szej
ko lej no ści na od two rze nie ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go, z za strze że niem § 4 lit. d.

2. Je że li nie jest od twa rza ny ROD, środ ki o któ rych
mo wa w ust. 1, prze zna czo ne są na: 
a) po kry cie opła ty ogro do wej w czę ści prze zna czo -

nej na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję
in fra struk tu ry ogro do wej wpła ca nej jed no ra zo -
wo przez no wych dział kow ców za dział kow ców,
któ rzy otrzy mu ją dział ki za stęp cze w ist nie ją -
cych ROD,

b) bu do wę, mo der ni za cję i re mon ty in fra struk tu ry
ogro do wej w ROD z te re nu okrę gu.

3. Bu do wa, mo der ni za cja i re mon ty bu dyn ków i bu -
dow li oraz in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go
użyt ko wa nia przez dział kow ców, od by wa się z za -
cho wa niem norm i prze pi sów pra wa po wszech nie
obo wią zu ją ce go oraz prze pi sów i pro ce dur obo wią -
zu ją cych w tym wzglę dzie w Pol skim Związ ku
Dział kow ców.

4. Środ ki fi nan so we otrzy ma ne przez ROD, o któ rych
mo wa w § 2 ust. 2 pkt.b pod le ga ją roz li cze niu przez
OZ PZD w try bie i na za sa dach, ma ją cych miej sce
przy roz li cze niu do ta cji. 

5. Środ ki fi nan so we zgro ma dzo ne na okrę go wym
Fun du szu Roz wo ju ROD po cho dzą ce z cza so we go
za ję cia te re nu ROD, w tym za usta no wie nie słu żeb -
no ści, prze zna czo ne są w pierw szej ko lej no ści na
uza sad nio ne po trze by te go ROD, w za kre sie bu do -
wy, mo der ni za cji i re mon tów bu dyn ków i bu dow li
oraz in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko -
wa nia przez dział kow ców. 

§ 3
Opła ty ogro do we w czę ści prze zna czo nej na in we sty -

cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję in fra struk tu ry ogro -
do wej wpła ca ne jed no ra zo wo przez no wych dział-
kow ców za dział kow ców, któ rzy otrzy mu ją dział ki za -
mien ne w ist nie ją cych ROD, po kry wa ne są z okrę go we -
go Fun du szu Roz wo ju ROD przez okrę go wy za rząd
wła ści wy miej sco wo dla ROD, któ re go li kwi da cja do ty -
czy.

§ 4
Nie sta no wią przy cho du okrę go we go Fun du szu Roz -

wo ju ROD uzy ska ne i wy ne go cjo wa ne środ ki fi nan so -
we z ty tu łu li kwi da cji ca ło ści lub czę ści oraz cza so we go
za ję cia te re nu prze zna czo ne na:

a) wy pła ty od szko do wań dla dział kow ców za
skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach,
a sta no wią ce ich wła sność oraz za pra wa do
dział ki w ROD, po mniej szo ne o war tość pra wa
do dział ki, przy zna ne go w no wo pow sta łym
ROD, a tak że wy pła ty do dat ko wych od szko do -
wań w wy so ko ści war to ści prze wi dy wa nych plo -
nów, o któ rych mo wa w art. 22 ust. 4 usta wy 
z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Środ ki te wpły wa ją na ra chu nek
bie żą cy okrę go we go za rzą du PZD i są księ go -
wa ne na kon tach roz ra chun ko wych, zgod nie 
z Za kła do wym Pla nem Kont PZD.

b) wy pła ty od szko do wań i od praw dla osób za trud -
nio nych na umo wę o pra cę w ROD z uwa gi na li -
kwi da cję miej sca pra cy. Środ ki te wpły wa ją na
ra chu nek bie żą cy okrę go we go za rzą du PZD i są
księ go wa ne na kon tach roz ra chun ko wych, zgod -
nie z Za kła do wym Pla nem Kont PZD.

c) re fun da cje kosz tów ad mi ni stra cyj nych po nie sio -
nych przez OZ PZD w pro ce sie li kwi da cji lub
cza so we go za ję cia te re nu ROD. Środ ki te wpły -
wa ją na ra chu nek bie żą cy OZ PZD i są księ go -
wa ne na po zo sta łych przy cho dach zgod nie z Za -
kła do wym Pla nem Kont PZD.

d) od szko do wa nia na leż ne PZD za pra wo PZD do
grun tu z ty tu łu li kwi da cji ROD lub je go czę ści
w przy pad ku bra ku od twa rza nia ROD lub je go
czę ści przez PZD. Środ ki, w któ rych prze ka za niu
po śred ni kiem jest OZ PZD, ewi den cjo no wa ne są
na kon tach roz ra chun ko wych. Wszyst kie środ ki
po śred nio lub bez po śred nio uzy ska ne z te go ty -
tu łu wpły wa ją na ra chu nek ban ko wy Fun du szu
Obro ny ROD.  

§ 5
1. Roz li cze nie wy dat ków ze środ ków fi nan so wych po -

cho dzą cych z li kwi da cji ROD lub je go czę ści oraz
cza so we go za ję cia te re nu ROD do ko nu je co rocz -
nie (na dzień 31 grud nia) OZ PZD do cza su osta -
tecz ne go roz li cze nia ca łe go pro ce su li kwi da cji.

2. Roz li cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, do ko nu je się
wg wzo ru sta no wią ce go za łącz nik nr 1 do ni niej -
szej uchwa ły.

3. Za łącz nik o któ rym mo wa w ust. 2, przed sta wia się
łącz nie z rocz nym spra woz da niem fi nan so wym 
z Fun du szu Roz wo ju ROD, spo rzą dza nym przez
OZ PZD.
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§ 6 
Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z li kwi da cji ROD, je go

czę ści lub cza so we go za ję cia te re nu wy dat ko wa ne nie -
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pod le ga ją zwro to -
wi na okrę go wy Fun dusz Roz wo ju ROD.

§ 7
Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD obo wią za ne są prze cho -

wy wać środ ki Fun du szu Roz wo ju na od ręb nych kon tach
ban ko wych zgod nie z uchwa łą nr  11/III/2015 Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. w spra wie za sad

funk cjo no wa nia Fun du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

§ 8
Do prze zna cza nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych

zwią za nych z usta no wie niem słu żeb no ści, w tym słu żeb -
no ści prze sy łu na grun tach ROD prze pi sy ni niej szej
uchwa ły sto su je się od po wied nio. 

§ 9
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Lp. TREŚĆ Kwo ta w zł

1 War tość otrzy ma ne go od szko do wa nia ogó łem

a Od szko do wa nie dla dział kow ców za ich ma ją tek, pra wo do dział ki 
oraz prze wi dy wa ne plo ny 

b Od szko do wa nie na leż ne PZD za in fra struk tu rę ogro do wą  

c Od szko do wa nie na leż ne PZD za pra wo do grun tu (w przy pad ku 
od twa rza nia ROD przez PZD)

d Od szko do wa nie na leż ne PZD za pra wo do grun tu (w przy pad ku bra ku 
od twa rza nia ROD przez PZD)

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 254/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
POCHODZĄCYCH Z LIKWIDACJI LUB CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

ROD……………………………………………………………………………………
(na zwa i miej sco wość)

Nr Re je stru ROD………………………………………………………………………

Uchwa ła…………………………… …….nr ……………………da ta………………
(na zwa or ga nu PZD)

do ty czy: wpły wów i wy dat ków środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z:
li kwi da cji ca ło ści/czę ści ROD*
cza so we go za ję cia te re nu *
słu żeb no ści *
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e Od szko do wa nie na od pra wy dla osób za trud nio nych w ROD na umo wę o pra cę

f Re fun da cja kosz tów ad mi ni stra cyj nych po nie sio nych przez OZ PZD

2 Wy ko rzy sta nie od szko do wa nia ogó łem na:

a od szko do wa nia dla dział kow ców

b od two rze nie ogro du (za kup grun tu i od two rze nie in fra struk tu ry)

c od szko do wa nie na leż ne PZD za pra wo do grun tu na FO ROD 
(w przy pad ku bra ku od twa rza nia ROD przez PZD)

d od szko do wa nia i od pra wy dla pra cow ni ków ROD z uwa gi na 
li kwi da cję miej sca pra cy

e Opła ty ogro do we w czę ści prze zna czo nej na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą 
kon ser wa cję in fra struk tu ry ogro do wej wpła ca ne jed no ra zo wo przez no wych 
dział kow ców za dział kow ców, któ rzy otrzy mu ją dział ki za mien ne 
w ist nie ją cych ROD

f Fi nan so wa nie in we sty cji i re mon tów

g kosz ty ad mi ni stra cyj ne po nie sio ne przez OZ PZD

3 Środ ki z li kwi da cji/cza so we go za ję cia te re nu do dal sze go 
wy ko rzy sta nia po zo sta ją ce na:

a Fun du szu Roz wo ju ROD

b środ kach sta tu to wych

*nie po trzeb ne skre ślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES

………………………… ……………………… ………………………
(pod pis) (pod pis) (pod pis)

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie § 134 ust. 2 pkt. 5 i 6 sta tu tu PZD, z uwzględ nie -
niem uchwa ły nr 11/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
1 paź dzier ni ka 2015 r. w spra wie za sad funk cjo no wa nia

(miej sco wość, da ta) ………………………….

OZ PZD………………………………………

UCHWAŁA NR 255/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 
w spra wie za sad i kry te riów udzie la nia i roz li cza nia do ta cji dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych z

kra jo we go i okrę go we go Fun du szu Roz wo ju ROD

Fun du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
w PZD po sta na wia wpro wa dzić za sa dy i kry te ria udzie -
la nia i roz li cza nia do ta cji z Fun du szu Roz wo ju ROD:
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§ 1
2. Do ta cję z kra jo we go Fun du szu Roz wo ju ROD

udzie la Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, a z okrę -
go we go Fun du szu Roz wo ju ROD - pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD. 

3. Do ta cja udzie la na jest dla ROD na re ali za cję kon -
kret ne go za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -
go (zwa ne go da lej „za da niem”). 

4. Ro dzin ny ogród dział ko wy, któ ry otrzy ma do ta cję
z Fun du szu Roz wo ju ROD zo bo wią za ny jest do jej
wy ko rzy sta nia, zgod nie z ce lem na ja ki zo sta ła
udzie lo na, a na stęp nie roz li cze nia. 

5. Nad zór nad re ali za cją za da nia, na któ re udzie lo na
zo sta ła do ta cja, nad jej wy ko rzy sta niem i roz li cze -
niem spra wu je pre zy dium okrę go we go za rzą du.

Roz dział I 
Po sta no wie nia ogól ne

Roz dział II
Za sa dy i kry te ria udzie la nia i roz li cza nia do ta cji dla ROD z kra jo we go Fun du szu Roz wo ju ROD 

§ 2
Do ta cja ze środ ków kra jo we go Fun du szu Roz wo ju

ROD mo że być udzie lo na, je śli do re ali za cji za da nia za -
rząd ROD we wnio sku na wal ne ze bra nie człon ków PZD
w spra wie re ali za cji za da nia uj mie na stę pu ją ce źró dła fi -
nan so wa nia:

1) środ ki wła sne ROD,
2) par ty cy pa cja dział kow ców w fi nan so wa niu za -

da nia, w tym pra ce dział kow ców na rzecz za da -
nia.

§ 3
Do ta cje przy zna wa ne mo gą być w szcze gól no ści na:

1) uzu peł nie nie bra ku ją cych środ ków przy za da -
niach o krót kim cy klu re ali za cji,

2) do fi nan so wa nie koń co we go eta pu ro bót z prze -
zna cze niem na ma te ria ły, pra ce spe cja li stycz ne 
i sprzęt.

§ 4
Prio ry te tem w udzie la niu do ta cji ob ję te są ROD:

1) no wo za kła da ne,
2) za li czo ne do ogro dów o stan dar dzie po ni żej pod -

sta wo we go i pod sta wo wym,
3) re ali zu ją ce obiek ty, któ re słu żyć bę dą rów nież

in nym ogro dom z da nej miej sco wo ści, jak np.
uję cia wo dy, tra fo sta cje, od wod nie nie itp.,

4) udo stęp nia ją ce obiek ty na rzecz dzia łal no ści
szko le nio wej i sta tu to wej in nych ROD (np. świe -
tli ce, tra fo sta cje, itp.)

5) re ali zu ją ce za da nia w sys te mie go spo dar czym. 

§ 5
1. Kra jo wa Ra da PZD udzie la do ta cji dla ROD na re -

ali za cję za da nia na pod sta wie pra wi dło wo spo rzą -
dzo ne go wnio sku za rzą du ROD, prze sła ne go do
KR PZD za po śred nic twem OZ PZD, po zy tyw nie
za opi nio wa ne go przez pre zy dium OZ PZD. Wzór
dru ku wnio sku sta no wi za łącz nik nr 1 do ni niej szej

uchwa ły. Wzór dru ku opi nii OZ PZD sta no wi za -
łącz nik nr 2 do ni niej szej uchwa ły.

2. Opi nia win na uwzględ niać speł nie nie przez za rząd
ROD wy ma gań od no śnie re ali za cji ro bót, a wy ni ka -
ją cych z pra wa bu dow la ne go i in nych prze pi sów
pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go w da nej ma te -
rii oraz obo wią zu ją cych w PZD pro ce dur w spra -
wie in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, a w szcze gól no ści try bu wy ła nia nia
wy ko naw cy. 

3. OZ PZD prze sy ła do KR PZD wnio sek o udzie le nie
do ta cji wraz z kse ro ko pią uchwa ły wal ne go ze bra -
nia ROD w spra wie re ali za cji za da nia, opi nię OZ
PZD oraz uchwa łę pre zy dium OZ PZD.

§ 6
Za rząd ROD mo że ubie gać się o do ta cję na re ali za cję

za da nia, wy ni ka ją ce go z uchwa ły wal ne go ze bra -
nia, po włą cze niu go do pla nu in we sty cji i re mon -
tów okrę go we go za rzą du PZD.

§ 7
Do ta cja dla ROD ze środ ków kra jo we go Fun du szu

Roz wo ju ROD mo że być udzie lo na dla ROD raz na trzy
la ta. Po upły wie mi ni mum trzy let nie go okre su od da ty
udzie le nia po przed niej do ta cji, ROD mo że ubie gać się 
o ko lej ną do ta cję, o ile po przed nia zo sta ła pra wi dło wo 
i ter mi no wo roz li czo na.

§ 8
1. Za rząd ROD mo że ubie gać się o do ta cję na re ali za -

cję da ne go za da nia od jed nej jed nost ki nad rzęd nej
PZD.

2. Do ta cję dla ROD na re ali za cję za da nia w pierw szej
ko lej no ści przy dzie la jed nost ka te re no wa, wy ko -
rzy stu jąc na ten cel środ ki bę dą ce w jej dys po zy cji.

3. Po wy czer pa niu pu li wła snych środ ków, pre zy dium
OZ PZD kie ru je wnio ski za rzą dów ROD do Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD wraz ze wska za niem sta -
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nu środ ków na Fun du szu Roz wo ju OZ PZD, na
ostat ni dzień mie sią ca po prze dza ją ce go dzień skie -
ro wa nia wnio sku.

4. Wy so kość do ta cji udzie lo nej dla ROD, jest uza leż -
nio na od środ ków, ja ki mi dys po nu je KR PZD oraz
wiel ko ści i war to ści za da nia, lecz nie wyż szej niż
30 % war to ści za da nia okre ślo ne go we wnio sku.

5. Do fi nan so wa nie obej mu je koń co wy etap ro bót, co
ozna cza iż za rzą dy ROD, skła da jąc wnio sek o do -
ta cje mu szą wy ka zać war tość już po czy nio nych na -
kła dów lub, przy za da niach o krót kim cy klu re a-
li za cji, war tość po sia da ne go za bez pie cze nia fi nan -
so we go na da ne za da nie, przy czym środ ki po cho -
dzą ce z do ta cji mo gą być prze zna czo ne na za kup
ma te ria łów, pra ce spe cja li stycz ne i sprzęt.

6. Przy zna nie do ta cji na rzecz ROD na stę pu je na pod -
sta wie uchwa ły Pre zy dium KR PZD. Prze ka za nie
do ta cji na stę pu je po przez wpła tę środ ków na wska -
za ne we wnio sku kon to ban ko we ROD.

§ 9
1. Roz li cze nia do ta cji do ko nu je za rząd ROD za po -

śred nic twem wła ści we go OZ PZD.
2. Pod sta wą do roz li cze nia do ta cji są kse ro ko pie fak -

tur i ra chun ków po świad czo nych za zgod ność 
z ory gi na łem, wła ści wie opi sa ne pod wzglę dem

me ry to rycz nym i ra chun ko wym i pod pi sa ne przez
oso by upo waż nio ne w ROD: pre ze sa, skarb ni ka,
księ go we go ROD oraz pro to kół od bio ru ro bót.

3. Do ku men ty, o któ rych mo wa w ust. 2, są prze cho -
wy wa ne w OZ PZD.

4. Nad zór nad pra wi dło wo ścią wy dat ko wa nia środ -
ków oraz ce lo wo ścią ich wy ko rzy sta nia przez ROD
spra wu je pre zy dium wła ści we go OZ PZD.

5. Na pod sta wie przed ło żo ne go przez za rząd ROD
roz li cze nia, OZ PZD po je go za twier dze niu, przed -
kła da do KR PZD „Po twier dze nie Roz li cze nia Do -
ta cji Przy zna nej Przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD” na dru ku, któ re go wzór sta no wi za łącz nik nr
3 do ni niej szej uchwa ły.

6.  Roz li cze nie do ta cji na stę pu je do wy so ko ści udzie -
lo nej do ta cji. 

7. Do ta cja wy ko rzy sta na nie zgod nie z ce lem przy zna -
nia pod le ga zwro to wi.

8. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je do dnia okre ślo ne go
w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o jej
przy zna niu, nie póź niej niż 12 mie się cy od dnia
pod ję cia uchwa ły. 

9. W uza sad nio nych przy pad kach Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD, na wnio sek za rzą du ROD, po zy -
tyw nie za opi nio wa ny przez pre zy dium OZ PZD,
mo że prze dłu żyć ter min roz li cze nia do ta cji.

Roz dział II
Za sa dy i kry te ria udzie la nia i roz li cza nia do ta cji dla ROD z okrę go we go Fun du szu Roz wo ju ROD 

§ 10
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du obo wią za ne jest

przy jąć, w dro dze uchwa ły, wła sne za sa dy i kry te -
ria udzie la nia i roz li cza nia do ta cji ro dzin nym ogro -
dom dział ko wym, któ re sta no wić bę dą pod sta wę do
roz pa try wa nia wnio sków i przy zna wa nia do ta cji
dla ROD.

2. W przy ję tej w uchwa le na le ży uwzględ nić w szcze -
gól no ści:
1) obo wią zek speł nie nia przez ogród wa run ków

umoż li wia ją cych roz po czę cie za da nia, w tym:
usta le nie war to ści za da nia, uzy ska nie uchwa ły
wal ne go ze bra nia i przy ję cia za da nia do pla nu
in we sty cji i re mon tów okrę go we go za rzą du,

2) ro dzaj i wiel kość za da nia, 
3) spo sób wy ko ny wa nia za da nia, przede wszyst kim

z do ta cji win ny ko rzy stać ogro dy re ali zu ją ce
więk szość prac sys te mem go spo dar czym,

4) wiel kość ogro du i moż li wo ści fi nan so we dział -
kow ców, 

5) wiel kość środ ków zgro ma dzo nych przez ROD
na re ali za cję za da nia, par ty cy pa cję fi nan so wą
dział kow ców i udział w pra cach na rzecz za da -
nia. 

§ 11
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

za łącz ni ki:
nr 1 wnio sek o przy zna nie do ta cji 
nr 2 opi nia Okrę go we go Za rzą du PZD
nr 3 po twier dze nia roz li cze nia do ta cji

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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I. Da ne do ty czą ce ROD:
1) Ad res ......................................................................
2) Nr re je stru ROD w PZD ................................
3) Re gon .............................
4) NIP .............................
5) na zwa ban ku i nu mer ra chun ku ban ko we go ROD

………………………………………………………………………………………
6) Po wierzch nia ROD  ........................... ha, licz ba dzia łek ...............................
7) Stan praw ny grun tu: użyt ko wa nie zwy kłe/ użyt ko wa nie wie czy ste * 
in ne………………………………………………………………..
8) Stan za go spo da ro wa nia ROD w urzą dze nia in fra struk tu ry ogro do wej:
1) ogro dze nie ze wnętrz ne jest/nie ma*
2) dro gi we wnętrz ne, ale je stan do bry/stan zły*
3) sieć ener ge tycz na jest/nie ma*
4) sieć wo do cią go wa jest/nie ma*
5) po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne, so cjal ne i go spo dar cze są/nie ma*
6) par kin gi i miej sca po sto jo we są/nie ma*
7) sa ni ta ria ty są/nie ma*

II. Da ne do ty czą ce in we sty cji lub re mon tu:
1) Opis za da nia ……………...…………..……………………………………………..
……………………………………………..…..………………………………………..

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 255/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. Pie częć ROD

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 

za po śred nic twem 
Okrę go we go Za rzą du

Wnio sek o przy zna nie do ta cji 
z Fun du szu Roz wo ju RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

bę dą ce go w dys po zy cji Kra jo wej Ra dy PZD

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. .................................................. w ................................................

......................................................................... pro si Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o udzie le nie do ta cji w kwo cie

..................................................................................... zł

(słow nie zło tych: .................................................................................................................) na re ali za cję za da nia in -

we sty cyj ne go / re mon to we go* pn. ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................. re ali zo wa ne go na pod sta wie uchwa -

ły wal ne go ze bra nia człon ków PZD nr .............. ……………………………………. z dnia .........................................,

(w za łą cze niu po świad czo na przez za rząd ROD kse ro ko pia w/w uchwa ły)
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…………………………………………..…………..…………………………………..
……………………………………………..………..…………………………………..
2) Sys tem wy ko naw stwa: zle co ny, go spo dar czy, mie sza ny ……..............................
3) Pla no wa ny koszt wy ko na nia za da nia: ........................................... zł do ko na ny 
w opar ciu o .................................................................................................................
(w za łą cze niu po świad czo na za zgod ność kse ro ko pia wnio sku za rzą du ROD na wal ne ze bra nie ROD w spra wie re -

ali za cji za da nia in we sty cyj ne go/re mon to we go)
4) Pla no wa ny ter min: roz po czę cia: .................. 

za koń cze nia ...................
5) Wy so kość do tych czas po nie sio nych na kła dów na za da nie wy no si
……………………………………………………………………………………. zł

III.  Źró dła fi nan so wa nia za da nia:
1) Środ ki wła sne ROD ……………………………………………..………………. zł
2) Par ty cy pa cja fi nan so wa dział kow ców w kosz tach re ali za cji za da nia przy ję ta w uchwa le człon ków PZD w spra -

wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go wy no si .................................. zł,
Wy so kość par ty cy pa cji usta lo na zo sta ła w na stę pu ją cy spo sób:
....... zł (kwo ta uchwa lo na przez wal ne ze bra nie) x ........ (licz ba dział kow ców w da nym ogro dzie) x …………...(licz -

ba lat par ty cy pa cji fi nan so wej)

W ra mach w/w par ty cy pa cji fi nan so wej dział kow ców, zo sta ły przy ję te pra ce dział kow ców na rzecz za da nia1 o war -
to ści ……………………………….…….. zł

War tość prac jest wy ni kiem na stę pu ją cych ob li czeń:
…………….(licz ba go dzin przy pa da ją ca na dział kow ca) x ………………...zł (war tość 1 go dzi ny pra cy) x ……………

(licz ba dział kow ców w da nym ogro dzie) x …………...(licz ba lat wy ko ny wa nia pra cy)
3) In ne (wy mie nić ja kie): ……………………………………………………………..
Do ta cja ………………………… (od ko go) …………………..………… zł
Do ta cja, w tym z fun du szy eu ro pej skich i kra jo wych……………………. (od ko go)

…………………..………… zł
Po życz ka z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD …………………..………… zł

IV.  Oświad cze nie za rzą du ROD o od płat nym udo stęp nia niu ma jąt ku trwa łe go PZD lub bę dą ce go w je go
wła da niu: 

Za rząd ROD oświad cza, iż nie udo stęp nia od płat nie ma jąt ku trwa łe go PZD lub bę dą ce go w je go wła da niu.

W związ ku z uchwa łą pre zy dium OZ PZD nr ………………….
z dnia …………………………… (w/w  uchwa ła w za łą cze niu)

………………………… ………..……. ………………..
Głów ny Księ go wy za rzą du ROD Skarb nik ROD Pre zes za rzą du ROD

........................... ...............................
miej sco wość da ta

* nie po trzeb ne skre ślić

1 pra ce na rzecz za da nia nie są obo wiąz ko we. Mo gą zo stać uchwa lo ne w ce lu ob ni że nia/umo rze nia par ty pa cji fi nan so wej w kosz -
tach re ali za cji za da nia. (to jest przy pis) 



99

Okrę go wy Za rząd PZD po zy tyw nie/ne ga tyw nie* opi niu je wnio sek o udzie le nie do ta cji w kwo cie ……………. zł,
słow nie ………..……………….....................................

sta no wią cej uzu peł nie nie wła snych środ ków rze czo wych i fi nan so wych ROD na re ali za cję za da nia. pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD włą czy ło go do pla nu in we sty cji i re mon tów, za twier dzo ne go de cy zją z dnia .......................... 

Stan środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD w OZ …...…………zł na dzień……………….
Okrę go wy Za rząd PZD przed kła da jed no cze śnie do dat ko we in for ma cje nie zbęd ne do roz pa trze nia wnio sku przez

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD:

I. Da ne do ty czą ce ogro du:
a) ……………. da ta uchwa ły ze bra nia dział kow ców o po zo sta niu w PZD, pod ję ta na pod sta wie art.70 ust. 1 pkt. 1

usta wy o ROD
b) nr re je stru ROD................................are ał …………........ ha, 
c) licz ba dzia łek ……………….. 
d) grun ty są: w użyt ko wa niu/ w użyt ko wa niu  wie czy stym ………………..*
e) w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go dla te re nów ROD prze wi dzia no funk cje

……………………………………………………………………..……………............
f) do grun tu zo sta ły zgło szo ne rosz cze nia ………………………………….………...
g) pro cent opła cal no ści opła ty ogro do wej za br. wy no si ………………......................
h) na zwa ban ku ……………………………………………..……………….…….......
i) nu mer kon ta ban ko we go ROD ………………………………………….…………..
j) za rząd ROD udo stęp nia od płat nie ma ją tek trwa ły PZD lub bę dą cy w je go wła da niu
tak/nie* ………

II. Da ne do ty czą ce wnio sku:
a) opis ro bót i przed mia ry ro bót: ………………………………………….…………..
…………………………………………….…………..………...………………………
………….…………..………………………………………….…………..……………
…………………………….…………..…………………………………………...……
b) war tość kosz to ry so wa za da nia ob ję te go wnio skiem (eta pu)
…………………………………………….…………..………...………………………
c) wiel kość już po nie sio nych na za da nie na kła dów:
………….…………..………………………………………….…………..……………
d) pla no wa ny ter min: roz po czę cia …………………….
i za koń cze nia ro bót …………………….

Pie częć OZ PZD
Za łącz nik nr 2 do uchwa ły nr 255/2015

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

opi nia

Okrę go we go Za rzą du PZD w    …………………............................................

w spra wie wnio sku Za rzą du ROD

im.…………………..............................................................................

w …………………..............................................................................

o udzie le nie przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do ta cji na re ali za cję za da nia pn.:

…………………............................................…………………............

…………………..................................................................................
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e) za da nie re ali zo wa ne bę dzie sys te mem (zle co ny, go spo dar czy, mie sza ny)
………….…………..………………………………………….…………..……………
f) źró dła fi nan so wa nia za da nia:
środ ki wła sne ROD w wy so ko ści …………………………………………….. zł
łącz na wy so kość par ty cy pa cji fi nan so wej dział kow ców, uchwa lo na przez wal ne ze bra nie (we wszyst kich la tach) w

wy so ko ści………………………………… zł,
w tym łącz na war tość prac dział kow ców na rzecz za da nia, uchwa lo na przez wal ne ze bra nie (we wszyst kich la tach)

w wy so ko ści …………………..……...zł
do ta cja, w tym z fun du szy eu ro pej skich lub kra jo wych………….……….………(od ko go) - ...................................

…………………………………..zł
po życz ka z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD  …………………………….. zł
g) da ta i nu mer uchwa ły wal ne go ze bra nia o za twier dze niu wnio sku za rzą du ROD w spra wie re ali za cji za da nia

……………………………………………….………..

Oce na dzia łal no ści Za rzą du ROD, ze szcze gól nym uwzględ nie niem ja ko ści, ter mi no wo ści i pra wi dło wo ści pro wa -
dzo nych do tych czas ro bót re mon to wych i in we sty cyj nych

……………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

* nie po trzeb ne skre ślić

Głów ny Księ go wy OZ PZD              Skarb nik OZ PZD              Pre zes OZ PZD

…………………………                     …………………..          ………………..

.........................., dnia .................................

Na zwa  za da nia (eta pu) ob ję te go wnio skiem …………...…………….…………………….
……………………………………………………………………………………………….

Za łącz nik nr 3 do uchwa ły nr 255/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

POTWIERDZENIE ROZLICZENIA DOTACJI
PRZYZNANEJ PRZEZ PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

Okrę go wy Za rząd ………………………………  w  …………………………………

po twier dza roz li cze nie do ta cji przy zna nej przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, uchwa łą nr....................... z dnia

………………………………… dla ROD ....................................................................................................................

w ………………………………...…
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Zre ali zo wa ny za kres rze czo wy obej mu je …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
War tość za da nia we dług wnio sku przy ubie ga niu się o do ta cję ……………….………....... zł
War tość za da nia we dług fak tycz nych kosz tów re ali za cji ………………...……………....... zł
Za da nie ob ję te wnio skiem na dzień roz li cze nia do ta cji zre ali zo wa no w za kre sie:  peł nym/czę ścio wym * 

Kwo ta do ta cji …………………………zł 
Wy ma ga ny ter min roz li cze nia do ta cji ………………….. roz li czo na w ter mi nie tak/nie*
Okrę go wy Za rząd PZD stwier dza, że za da nie ob ję te wnio skiem zo sta ło wy ko na ne w peł nym/czę ścio wym* za -

kre sie, a ma te ria ły uży te do re ali za cji za da nia zo sta ły wbu do wa ne, co po twier dza ją do ku men ty roz li cze nia eta -
pu/za da nia* (do ku men ty, fak tu ry, ra chun ki, pro to ko ły od bio ru, do wo dy OT) bę dą ce w po sia da niu OZ
PZD/ROD.

Biu ro OZ PZD prze kła da roz li cze nie do ta cji do wy so ko ści otrzy ma nych środ ków w kwo cie................................
…………………………………………………………. zł

Ze sta wie nie do ku men tów po twier dza ją cych roz li cze nie do ta cji: 

LP Ro dzaj i Da ta Na zwa Nr do wo du Kwo ta w zł
nr do ku men tu do ku men tu wy staw cy księ go we go

Przed sta wio ne roz li cze nie jest pra wi dło we pod wzglę dem fi nan so wym i me ry to rycz nym.

In spek tor ds. in we sty cji w OZ PZD

……………………………………….

Głów ny Księ go wy OZ PZD                  Skarb nik OZ PZD                      Pre zes OZ PZD

…………………………                     …………………..                     ………………..

Da ta………………………………………..

*Nie po trzeb ne skre ślić

Ra zem
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 5 i 6 sta -
tu tu PZD oraz uchwa ły nr 12/III/2015  Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia  1 paź dzier ni ka 2015 r., w spra wie Fun du szu
Sa mo po mo co we go PZD i za sad je go funk cjo no wa nia,
po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić za sa dy udzie la nia i zwro tu po ży czek we -

wnątrz or ga ni za cyj nych z Fun du szu Sa mo po mo co we go
PZD, zwa ne go da lej „Fun du szem”.

§ 2
Po życz ki z Fun du szu udzie la ne są ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z prze zna cze niem na:
1) bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry w ro dzin nych

ogro dach dział ko wych,
2) wy ko ny wa nie re mon tów in fra struk tu ry ogro do wej,
3) usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du po -

wsta łych w wy ni ku nie prze wi dzia nych zda rzeń lo -
so wych, a prze kra cza ją cych moż li wo ści fi nan so we,
ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

§ 3
1. Przy zna wa ne po życz ki prze ka zy wa ne bę dą wy łącz -

nie na ra chu nek ban ko wy ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go.

2. Spła ta udzie lo nej po życz ki na stę pu je na ra chu nek
Fun du szu.

3. Spła ta po życz ki na stę pu je w ra tach pół rocz nych
pła co nych w ter mi nie do 30 czerw ca i 30 li sto pa da
każ de go ro ku.

4. Po życz ki, ani opro cen to wa nie nie pod le ga ją umo -
rze niu.

§ 4
1. Uchwa łę wraz z uza sad nie niem, upo waż nia ją cą za -

rząd ROD do za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu po -
dej mu je wal ne ze bra nie człon ków /kon fe ren cja
de le ga tów/ ROD, któ rej wzór sta no wi za łącz nik nr
1 do ni niej szej uchwa ły.

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, win na okre ślić
kwo tę po życz ki, źró dła jej spła ty, a tak że pro po zy -
cję okre su cza su, na ja ki ma być za cią gnię ta.

§ 5
1. Wnio sek o przy zna nie po życz ki z Fun du szu za rząd

ro dzin ne go ogro du dział ko we go skła da do Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD za po śred nic twem wła -

ści we go okrę go we go za rzą du PZD na dru ku we -
dług wzo ru sta no wią ce go za łącz nik nr 2 do ni niej -
szej uchwa ły.

2. Wnio sek wy ma ga za opi nio wa nia przez pre zy dium
wła ści we go okrę go we go za rzą du PZD.

3. Do wnio sku na le ży za łą czyć uchwa łę wal ne go ze -
bra nia człon ków /kon fe ren cji de le ga tów/ ROD upo -
waż nia ją cą za rząd ROD do wy stą pie nia do
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z wnio skiem o
przy zna nie po życz ki z Fun du szu.

4. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa tru je wnio ski
pra wi dło wo spo rzą dzo ne i za opi nio wa ne.

§ 6
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mu je de cy zję

o udzie le niu po życz ki w for mie uchwa ły.
2. Uchwa ła okre śla cel (ro dzaj za da nia in we sty cyj ne -

go lub re mon to we go) na ja ki po życz ka zo sta ła
udzie lo na, wy so kość udzie lo nej po życz ki, ilość rat
i ich wy so kość.

3. Ko pie Uchwa ły otrzy mu ją:
1) wnio sko daw ca - za rząd ROD,
2) wła ści wy te ry to rial nie okrę go wy za rząd PZD,
3) ko mór ka od po wie dzial na za spra wy fi nan so we

w biu rze KR PZD.

§ 7
Do obo wiąz ków pre zy diów okrę go wych za rzą dów

PZD na le ży
1) do ko na nie ana li zy wnio sku za rzą du ROD 

o udzie le nie po życz ki,
2) zba da nie re al no ści spła ty po życz ki na wa run kach

okre ślo nych przez wal ne ze bra nie człon -
ków/kon fe ren cję de le ga tów/ROD,

3) za opi nio wa nie wnio sku za rzą du ROD o udzie le -
nie po życz ki z Fun du szu,

4) prze sła nie wnio sku wraz z do ku men ta cją do Kra -
jo wej Ra dy PZD,

5) nad zo ro wa nie wy dat ko wa nia środ ków na cel, na
któ ry po życz ka zo sta ła udzie lo na,

6) nad zo ro wa nie ter mi no wo ści spła ty po życz ki
przez za rząd ROD.

§ 8
1. W przy pad ku uchy bie nia ter mi no wi spła ty po życz -

ki na li cza ne są od set ki usta wo we od su my po zo sta -
ją cej do spła ty. 

2. W sy tu acji, o któ rej mo wa w ust. 1, Kra jo wa Ra da

UCHWAŁA NR 256/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad udzie la nia i zwro tu po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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PZD wy sy ła do za rzą du ROD we zwa nie do za pła -
ty wraz z na li czo ny mi od set ka mi usta wo wy mi. 

3. W przy pad ku za le ga nia przez Za rząd ROD ze spła -
tą co naj mniej trzech ko lej nych rat oraz bra ku zło -
że nia wy ja śnień wska zu ją cych przy czy ny za le ga nia
ze spła tą po życz ki, Okrę go wy Za rząd PZD mo że
do ko nać blo ka dy ra chun ku ban ko we go ROD.

4. W przy pad ku:
1) łą cze nia ROD – spła ta za cią gnię tej po życz ki

przez je den z łą czo nych ogro dów jest wa run kiem
prze pro wa dze nia pro ce su łą cze nio we go,

2) po dzia łu ROD, któ ry za cią gnął po życz kę z Fun -
du szu - po dział ROD bę dzie moż li wy wy łącz nie
po spła cie po życz ki lub usta le niu spo so bu jej
spła ty w uchwa le wal ne go ze bra nia lub uchwa le
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD o po dzia le,

3) li kwi da cji ROD - spła ta po życz ki na stę pu je ze
środ ków uzy ska nych przez okrę go wy za rząd
PZD z ty tu łu od szko do wań za ma ją tek Związ ku
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym pod le ga ją -
cym li kwi da cji,

4) wy od ręb nie nia się ROD na pod sta wie art. 69 ust.
1 lub 74 ust. 2 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ROD – sto sow nie do art. 73 ust. 4 usta wy z

dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD, do spła ty po -
życz ki za cią gnię tej przed dniem pod ję cia uchwa -
ły o wy od ręb nie niu się ROD, zo bo wią za ne jest
sto wa rzy sze nie ogro do we po wo ła ne na pod sta -
wie tej uchwa ły.

§ 9
Po rę czy cie lem udzie la nej po życz ki z Fun du szu jest

pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, na te re nie któ re go
po ło żo ny jest ro dzin ny ogród dział ko wy ko rzy sta ją cy z
Fun du szu.

§ 10
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du:

a) spra wu je nad zór nad wy dat ko wa niem po życz ki
zgod nie z jej prze zna cze niem,

b) ma obo wią zek wy eg ze kwo wa nia od za rzą du
ROD spła ty po życz ki, a w sy tu acjach nie zbęd -
nych sko rzy sta nia z upraw nień wy ni ka -
ją cych ze sta tu tu PZD i oświad cze nia pod pi sa -
ne go przez za rząd ROD.

§ 11
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

W związ ku z uchwa łą nr ... /200... Wal ne go Ze bra nia
Człon ków (Kon fe ren cji De le ga tów) ROD im.
............................ w ..................... z dnia ….. 200…... ro -
ku w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go (re mon -
to we go) pn…………………………………………,
po sta na wia się co na stę pu je:

1. Upo waż nia się Za rząd ROD im. ............................
w ..................... do wy stą pie nia z wnio skiem o udzie le -
nie po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go na po wyż -
szą in we sty cję w wy so ko ści …..... zł. Pro po no wa ny
okres spła ty okre śla się na ........ lat od dnia wy pła ce nia
kwo ty po życz ki. 

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Za łącz nik nr 1
(pie częć ROD)

UCHWAŁA NR... / 200...

Wal ne go Ze bra nia Człon ków (Kon fe ren cji De le ga tów)* 

ROD im............................. w ..................... w dniu .............. 200... r.

w spra wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go
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2. Wal ne Ze bra nie Człon ków (Kon fe ren cja De le ga -
tów) ROD im. ........................................................
w ...........................................................................
uchwa la opła tę na spła tę po życz ki w wy so ko ści
......................................  zł/rocz nie od dział kow ca,
płat ną przez okres spła ty po życz ki. Po wyż sza opła -
ta sta no wi par ty cy pa cję fi nan so wą dział kow ców w
kosz tach in we sty cji. Mał żon ko wie ma ją cy ty tuł
praw ny do tej sa mej dział ki wpła ca ją jed ną opła tę
na spła tę po życz ki,

3. Zo bo wią zu je się Za rząd ROD im. ............................
do spła ty za cią gnię tej po życz ki w ter mi nach i ra -
tach usta lo nych w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD w spra wie udzie le nia po życz ki.

4. Upo waż nia się Za rząd ROD im. ............................

do zło że nia oświad cze nia, w któ rym Za rząd ROD
ak cep tu je moż li wość do ko na nia przez okrę go wy
za rząd PZD blo ka dy ra chun ku ban ko we go ROD, w
przy pad ku za le ga nia ze spła tą co naj mniej trzech
ko lej nych rat po życz ki oraz bra ku zło że nia wy ja -
śnień wska zu ją cych przy czy ny za le ga nia ze spła tą
ww. po życz ki..

5. W przy pad ku pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu
się ROD, sto sow nie do art. 69 ust. 1 lub art. 73 ust.
4 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD, zo bo -
wią zu je się sto wa rzy sze nie ogro do we do spła ty po -
życz ki za cią gnię tej przed dniem pod ję cia uchwa ły
o wy od ręb nie niu się ROD.

6. Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję -
cia.

UZA SAD NIE NIE:

*Zgod nie z § 64 sta tu tu PZD uchwa lę mo że pod jąć wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) spra woz daw cze lub
spra woz daw czo -wy bor cze oraz zgod nie z § 68 sta tu tu PZD nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów),
o ile zo sta ło zwo ła ne do roz pa trze nia tej spra wy.

………………., dnia.............. 200... r.

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW)

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW

Za łącz nik nr 2

(PIECZĘĆ ROD)

WNIOSEK
o przy zna nie po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. ................................... w ....................................................................
dzia ła jąc na pod sta wie uchwa ły nr ......... wal ne go ze bra nia człon ków ROD z dnia ................................. zwra ca się do
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o udzie le nie po życz ki w kwo cie ....................................................... zł, słow -
nie:..................................................................................................zło tych na re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go/re mon -
to we go*:...........................................................................................................................................................................

I. Da ne do ty czą ce ROD:
1.Ad res.....................................................................................................................
2. Nr Re je stru ROD …………………….…………………………………
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3. REGON................................................................................................................
4. NIP .....................................................................................................................
5. Na zwa ban ku / nr r -ku ROD ...............................................................................
6. Po wierzch nia …....................... ha, w tym licz ba dzia łek ro dzin nych .......... szt.,
7. Stan praw ny grun tu - użyt ko wa nie/ użyt ko wa nie wie czy ste, *
8. Stan za go spo da ro wa nia POD w urzą dze nia in fra struk tu ry ogro do wej:
1) ogro dze nie ze wnętrz ne: jest/nie ma*
2) dro gi we wnętrz ne, ale je stan do bry / stan zły*
3) sieć ener ge tycz na /jest/nie ma*
4) sieć wo do cią go wa jest/nie ma*
5) po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne, so cjal ne i go spo dar cze są/ nie ma*
6) par kin gi i miej sca po sto jo we są/ nie ma*
7) sa ni ta ria ty są/nie ma*

II. Da ne do ty czą ce in we sty cji lub re mon tu
1. Opis ro bót (za kres rze czo wy i ilo ścio wy za da nia)** ...............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Sys tem wy ko naw stwa: zle co ny, go spo dar czy, mie sza ny*
3. Uchwa ła wal ne go ze bra nia z dnia ..................................... w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon -

to we go
4. Pla no wa ny koszt wy ko na nia za da nia .......................................................................... zł do ko na ny w opar ciu

o........................................................................................................................................................................................
5. Pla no wa ny ter min roz po czę cia ..................................... za koń cze nia ..............

III. Źró dła fi nan so wa nia za da nia:
1. Środ ki wła sne ROD prze zna czo ne na re ali za cję za da nia .................................................zł.
2. Par ty cy pa cja fi nan so wa dział kow ców w kosz tach za da nia wy no si ................................ zł.
Wy so kość par ty cy pa cji usta lo na zo sta ła w na stę pu ją cy spo sób :
kwo ta ......... zł (uchwa lo na przez wal ne ze bra nie) x ........ (licz ba dział kow ców w da nym ROD), x ...... (ilość lat w

ja kich zbie ra na bę dzie opła ta).
3. Do ta cje or ga nów wyż szych PZD ………………………………………… zł
4. In ne (wy mie nić ja kie)..................................................................................

…………………………………… …………………………………… ………………………………
/SEKRETARZ ZARZĄDU ROD/         /SKARBNIK ZARZĄDU ROD/ /PREZES ROD/

……………….., da ta……………..

Oświad cze nie Za rzą du ROD:

Za rząd ROD im.................................................................................... w ........................................................
zo bo wią zu je się do spła ty peł nej kwo ty po życz ki z za cho wa niem ter mi nów i wy so ko ści rat okre ślo nych w uchwa -

le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD. W przy pad kach nie do trzy ma nia w/w zo bo wią za nia, na mo cy uchwa ły wal ne go
za bra nia /kon fe ren cji de le ga tów/ Za rząd ROD oświad cza, że w przy pad ku za le ga nia ze spła tą co naj mniej trzech ko -
lej nych rat oraz bra ku zło że nia wy ja śnień wska zu ją cych przy czy ny za le ga nia ze spła tą po życz ki, Okrę go wy Za rząd
PZD mo że do ko nać blo ka dy ra chun ku ban ko we go 

ROD im. ........................................................................................................

…………………………………… …………………………………… ………………………………
/SEKRETARZ ZARZĄDU ROD/         /SKARBNIK ZARZĄDU ROD/ /PREZES ROD/

……………….., da ta……………..
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IV. OPINIA PREZYDIUM OZ ................................... PZD w  ……………………………

w spra wie wnio sku Za rzą du ROD im. ............................................ w........................... o udzie le nie

przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po życz ki w kwo cie

.................................. zł na re ali za cję za da nia .........................................................................

1. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD po zy tyw nie / ne ga tyw nie* opi niu je wnio sek o udzie le nie po życz ki w kwo -
cie ……............... zł, słow nie .......................................................................................................  zł na re ali za cję za da -
nia.

Uza sad nie nie***
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….......................................................
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD uchwa łą z dnia .......................................... włą czy ło za da nie do pla nu na rok

................ 
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du po twier dza da ne za war te we wnio sku Za rzą du  ROD  im.
…………………………………………………………………………………….......................................................

……………………………. ………………………

WICEPREZES/SEKRETARZ OZ PREZEZ OZ

………………,…………..
miej sco wość, da ta

V STANOWISKO PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD
1. Wnio sek wpły nął do Kra jo wej Ra dy PZD w dniu ...............................................................
2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy na po sie dze niu w dniu ........................................ po sta no wi ło
W tej spra wie Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod ję to uchwa łę Nr………………..………
War sza wa, dnia………………………

*nie po trzeb ne skre ślić
**przy kła do wy opis ro bót za da nia pn. re mont ogro dze nia.
Za da nie obej mu je re mont ogro dze nia na dłu go ści 3000 m. W ra mach re mon tu ko niecz na jest cał ko wi ta wy mia na

24 szt słup ków o wy so ko ści 2,5m i śred ni cy 0,07 m Re ge ne ra cji pod da ne bę dą 84 słup ki me ta lo we w po zo sta łej czę -
ści ogro dze nia. Nie za leż nie od do ko ny wa nych kon ser wa cji ko niecz na jest wy mia na 240 mb. siat ki o wys. 2m. w naj -
star szej czę ści ogro du. Do dat ko wo na ca łej dłu go ści ogro dze nie za bez pie czo ne zo sta nie środ kiem an ty ko ro zyj nym.

***uza sad nie nie win no za wie rać po twier dze nie ko niecz no ści re ali za cji in we sty cji bio rąc pod uwa gę stan za go spo -
da ro wa nia i po trze by ogro du oraz re al ne moż li wo ści spła ty po życzki. 

UCHWAŁA NR 257/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie re zer wy oraz wy so ko ści opro cen to wa nia w ro ku 2015 po ży czek udzie la nych z Fun du szu

Sa mo po mo co we go PZD na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Zgod nie z § 7 ust. 1 i 2 uchwa ły nr 12/III/2015 Kra jo -
wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 1paź -
dzier ni ka 2015 ro ku w spra wie Fun du szu Sa mo-
po mo co we go PZD i za sad je go funk cjo no wa nia, Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 134

ust. 2 pkt 5i 6 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Usta lić na rok 2015 opro cen to wa nie udzie la nych

ro dzin nym ogro dom dział ko wym po ży czek we -
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wnątrz or ga ni za cyj nych z Fun du szu Sa mo po mo co -
we go PZD na in we sty cje i re mon ty w wy so ko ści 2
% w ska li rocz nej.

2. Dla za pew nie nia płyn no ści funk cjo no wa nia Fun du -
szu Sa mo po mo co we go re zer wa środ ków na rok
2015 wy no si nie mniej niż 200.000 zło tych (słow -
nie: dwie ście ty się cy zł).

3. Za mie ścić w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD ko -
mu ni kat o wy so ko ści opro cen to wa nia po ży czek
udzie la nych ROD z Fun du szu Sa mo po mo co we go
PZD.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA NR 258/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad udzie la nia do ta cji z Fun du szu prze zna czo ne go na usu wa nie skut ków klęsk 

ży wio ło wych w ROD, nad zo ru ich wy dat ko wa nia oraz roz li cza nia

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 5 i 6 sta -
tu tu PZD oraz uchwa ły nr 13/III/2014 Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r., w spra wie za sad
funk cjo no wa nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun -
du szu prze zna czo ne go na usu wa nie skut ków klęsk ży -
wio ło wych w ROD po sta na wia wpro wa dzić na stę pu ją ce
za sa dy:

§ 1
Przy zna wa nie do ta cji
1. Dys po nen tem środ ków fi nan so wych zgro ma dzo -

nych na Fun du szu prze zna czo nym na usu wa nie
skut ków klęsk ży wio ło wych jest Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD.

2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD udzie la po mo cy
ROD na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych w
for mie do ta cji na pod sta wie wnio sku za rzą du ROD
skła da ne go za po śred nic twem wła ści we go okrę go -
we go za rzą du PZD.

3. Wzór wnio sku za rzą du ROD o do ta cję sta no wi za -
łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły.

4. Do wnio sku o udzie le nie do ta cji na le ży do łą czyć
pro to kół pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD z
oce ny skut ków klę ski ży wio ło wej wraz z kosz to ry -
sem rze czo wo -fi nan so wym.

5. Do udzie le nia do ta cji dla za dań in we sty cyj no -re -
mon to wych ob ję tych ni niej szą uchwa łą, nie jest
bez względ nie wy ma ga na uchwa ła wal ne go ze bra -
nia człon ków/ kon fe ren cji de le ga tów ROD/ w spra -
wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go.

6. Do udzie la nia do ta cji ROD na re ali za cję za dań w

za kre sie usu wa nia skut ków klęsk ży wio ło wych nie
ma za sto so wa nia cza so wa ka ren cja. Za rząd ROD
mo że ubie gać się o do ta cje na in we sty cje w ce lu
usu wa nia skut ków klę ski ży wio ło wej od jed nej jed -
nost ki nad rzęd nej PZD (Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
al bo pre zy dium okrę go we go za rzą du).

7. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa try wać bę -
dzie wy łącz nie wnio ski za rzą dów ROD, któ re zo -
sta ły po zy tyw nie za opi nio wa ne przez pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD w for mie uchwa ły.

8. Przy zna nie do ta cji na rzecz ROD na stę pu je na pod -
sta wie uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po -
przez wpła tę środ ków wy łącz nie na wska za ne we
wnio sku kon to ban ko we ROD. 

9. Uchwa ła okre śla kwo tę i naj waż niej sze za da nia
oraz wska zu je ter min roz li cze nia do ta cji.

10. Po pod ję ciu de cy zji przez Pre zy dium KR PZD, ko -
pie uchwa ły w tej spra wie otrzy mu je ko mór ka od -
po wie dzial na za spra wy fi nan so we w biu rze KR
PZD oraz w for mie pi sem nej za wia da mia ny jest
wnio sko daw ca i wła ści wy okrę go wy za rząd PZD.

11. In for ma cje o przy zna niu do ta cji dla ROD na usu -
wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych pu bli ko wa ne są
w Biu le ty nie In for ma cyj nym Kra jo wej Ra dy PZD.

12. Kosz ty ob słu gi biu ro wej w za kre sie roz pa try wa nia
wnio sków i roz li cza nia do ta cji oraz ob słu gi ad mi ni -
stra cyj nej Fun du szu prze zna czo ne go na usu wa nie
skut ków klęsk ży wio ło wych po kry wa ne są ze środ -
ków bu dże to wych Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 2
Wy ko rzy sta nie do ta cji
1. W związ ku z tym, że środ ki fi nan so we bę dą ce w

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI



108

dys po zy cji Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD prze -
zna czo ne są na po kry cie kosz tów zwią za nych z
usu wa niem skut ków klęsk ży wio ło wych, za rzą dy
ROD win ny szu kać do dat ko wych źró deł fi nan so -
wa nia. Za da nia re mon to wo – in we sty cyj ne w ROD
pro wa dzo ne w związ ku z usu wa niem skut ków
klęsk ży wio ło wych win ny być fi nan so wa ne w
szcze gól no ści:
a. z do ta cji z jed nost ki nad rzęd nej PZD,
b. ze środ ków wła snych ROD,
c. ze środ ków fi nan so wych dział kow ców,
d. z in nych źró deł.

2. Za prio ry te to we za da nia uzna je się :
a. oczysz cze nie te re nu,
b. od bu do wę dróg
c. od bu do wę ogro dzeń,
d. od bu do wę in sta la cji wo do cią go wych,
e. od bu do wę in sta la cji elek tro ener ge tycz nych,
f. bu do wa i re mon ty bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych,

go spo dar czych, świe tlic, Do mów Dział kow ca,
g. in nych ele men tów in fra struk tu ry ogro du.

3. Wy so kość do ta cji jest uza leż nio na od środ ków, ja -
ki mi dys po nu je Pre zy dium KR PZD oraz wie lo ści
i war to ści za dań.

4. Do ta cje mo gą być wy ko rzy sta ne wy łącz nie na usu -
wa nie skut ków klę ski ży wio ło wej w in fra struk tu -
rze ROD.

5. Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go zo bo wią -
za ny jest do wy ko rzy sta nia do ta cji zgod nie z ce lem
okre ślo nym w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej PZD,
a na stęp nie roz li cze nia przy zna nych środ ków fi nan -
so wych.

6. Do ta cje nie pod le ga ją zwro to wi, chy ba, że ro dzin -
ny ogród dział ko wy:
a. nie wy ko rzy stał do ta cji:
b. wy ko rzy stał do ta cję nie zgod nie z jej prze zna cze -

niem;
c. nie roz li czył do ta cji;
d. w cią gu 5 lat od otrzy ma nia do ta cji wy łą czył się

ze struk tur PZD na pod sta wie usta wy z dnia 13
grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ter min 5 lat li czo ny jest od dnia prze ka za -

nia do ta cji na ra chu nek ban ko wy ROD do dnia
pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu się ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go z PZD.

§ 3
Nad zór nad re ali za cją za dań i wy dat ko wa niem do -

ta cji.
1. Re ali za cja za dań w za kre sie usu wa nia skut ków

klęsk ży wio ło wych na stę pu je z za cho wa niem po -
wszech nie obo wią zu ją ce go pra wa oraz pra wa we -
wnątrz związ ko we go.

2. Nad zór nad re ali za cją za dań w za kre sie usu wa nia
skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD i wy dat ko wa -
nia na ten cel środ ków spra wu je pre zy dium okrę -
go we go za rzą du PZD.

§ 4
Roz li cza nie do ta cji
1. Roz li cza nie do ta cji na stę pu je przez za rząd ro dzin -

ne go ogro du dział ko we go za po śred nic twem wła -
ści we go okrę go we go za rzą du PZD na dru ku
sta no wią cym za łącz nik nr 2 do ni niej szej uchwa ły.

2. Pod sta wą do roz li cze nia do ta cji jest pro to kół wy -
ko na nia za dań oraz kse ro ko pie ra chun ków i fak tur
po świad czo nych za zgod ność z ory gi na łem, wła ści -
wie opi sa ne pod wzglę dem me ry to rycz nym i ra -
chun ko wym i pod pi sa ne przez oso by upo waż nio ne:
• w ROD - pre ze sa, skarb ni ka, księ go we go ROD,
• w OZ - pre ze sa, skarb ni ka, głów ne go księ go we -

go, in spek tor ds. in we sty cji.
3. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je do wy so ko ści udzie -

lo nej do ta cji. W roz li cze niu na le ży wska zać war -
tość wy ko na nych za dań.

4. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je w ter mi nie 12 mie się -
cy od da ty pod ję cia przez Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD uchwa ły o jej przy zna niu. 

5. W uza sad nio nych przy pad kach Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD, na wnio sek pre zy dium OZ, mo że prze -
dłu żyć ter min roz li cze nia do ta cji.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. ............................................................................................................

w .............................................................. pro si Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o udzie le nie do ta cji w kwo -

cie............................................zł (słow nie zło tych: ...........................................................) na usu nię cie na stę pu ją cych

znisz czeń w in fra struk tu rze ROD po wsta łych na sku tek klę ski ży wio ło wej: .................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Da ne do ty czą ce ROD:
1) Ad res ..........................................................................................................
2) Nr re je stru ROD w Kra jo wej Ra dzie PZD ……………………………
3) REGON       ................................................................................
4) NIP ...................................................................................
5) na zwa ban ku i nu mer ra chun ku  ROD…………………………………
6) Po wierzch nia ROD ................. ha, licz ba dzia łek ...........
Da ne do ty czą ce za dań, ma ją cych na ce lu usu nię cie skut ków klę ski ży wio ło wej:
1) Krót ka cha rak te ry sty ka za dań ................................................................................................................................
.........................................................……………………………………….……….....................................................
2) Sys tem wy ko naw stwa: go spo dar czy, zle co ny, mie sza ny*
3) Pla no wa ny koszt za dań…………………. zł usta lo ny w opar ciu o  ........................................................

…………………………………………………………………………………….
4) Pla no wa ny ter min roz po czę cia:……………………….za koń cze nia…….
Źró dła fi nan so wa nia za da nia:
1) Środ ki ROD, któ re moż na prze zna czyć na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ROD spo wo do wa nych klę ską

ży wio ło wą………………………………
2) in ne (wy mie nić ja kie) ………………………………………….………

WICEPREZES ZARZĄDU      SKARBNIK          PREZES ZARZĄDU 
ROD                                               ROD                          ROD

……………………                    ……….…………………..                   ……………………..

……………… ………………..
miej sco wość da ta

1. w za łą cze niu : kosz to rys rze czo wo -fi nan so wy re ali za cji za da nia ob ję te go wnio skiem.

Za łącz nik nr 1do uchwa ły nr 258/2015 
Pre zy dium KR PZD 

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 ro ku 

Pie częć ROD

……….............. da ta………………

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Kra jo wa Ra da
za po śred nic twem Okrę go we go Za rzą du

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ROD,

po wsta łych na sku tek klę ski ży wio ło wej
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War tość za da nia we dług wnio sku przy ubie ga niu się o do ta cję ………………zł
War tość za da nia we dług fak tycz nych kosz tów re ali za cji …………………zł
Za da nie ob ję te wnio skiem na dzień roz li cze nia do ta cji zre ali zo wa no w za kre sie:  peł nym/czę ścio wym * 

Kwo ta do ta cji …………………………zł 
Wy ma ga ny ter min roz li cze nia do ta cji …………... roz li czo na w ter mi nie tak/nie*
Okrę go wy Za rząd PZD stwier dza, że za da nie ob ję te wnio skiem zo sta ło wy ko na ne w peł nym/czę ścio wym* za kre -

sie, a ma te ria ły uży te do re ali za cji za da nia zo sta ły wbu do wa ne, co po twier dza ją do ku men ty roz li cze nia eta pu/za da -
nia* (do ku men ty, fak tu ry, ra chun ki, pro to ko ły od bio ru, do wo dy OT) w za łą cze niu pro to ko ły od bio ru i fak tu ry.

Biu ro OZ PZD prze kła da roz li cze nie do ta cji do wy so ko ści otrzy ma nych środ ków w kwo cie
……………………………… …………………………….zł

Za łącz nik nr 2 do uchwa ły nr 258/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 

POTWIERDZENIE ROZLICZENIA DOTACJI
PRZYZNANEJ PRZEZ PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD
NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W ROD

Okrę go wy Za rząd ………………………………w……………………………………………….............................

po twier dza roz li cze nie do ta cji przy zna nej przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, uchwa łą nr…………………

z dnia………………………………… dla ........................................................................................................

ROD………………………………..w……………………………………...……

Zre ali zo wa ny za kres rze czo wy obej mu je ………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………….......................................................

Przed sta wio ne roz li cze nie jest pra wi dło we pod wzglę dem fi nan so wym i me ry to rycz nym.

In spek tor ds. in we sty cji w OZ PZD

……………………………………….

Głów ny Księ go wy OZ PZD              Skarb nik OZ PZD               Pre zes OZ PZD

…………………………                     …………………..            ………………..

Da ta………………………………………..

*Nie po trzeb ne skre ślić

Ze sta wie nie do ku men tów po twier dza ją cych roz li cze nie do ta cji: 

LP Ro dzaj i Da ta Na zwa Nr do wo du Kwo ta w zł
nr do ku men tu do ku men tu wy staw cy księ go we go

Ra zem
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie § 134 ust. 2 pkt. 9 sta tu tu PZD w związ ku z uchwa -
łą nr 11/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 1 paź -
dzier ni ka 2015 r. w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun -
du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w
PZD, po sta na wia:

§ 1
W struk tu rze biur jed no stek te re no wych oraz jed nost -

ki kra jo wej PZD win no być uwzględ nio ne sta no wi sko
in spek to rów do spraw in we sty cji.

§ 2
Oso by za trud nio ne na sta no wi skach in spek to ra do

spraw in we sty cji w jed nost kach te re no wych PZD win -
ny po sia dać śred nie lub wyż sze wy kształ ce nie tech nicz -
ne w bran ży bu dow la nej, upraw nie nia bu dow la ne i prak-
ty kę za wo do wą.

§ 3
1. Do za dań in spek to rów do spraw in we sty cji w jed nost -

kach te re no wych OZ PZD na le ży w szcze gól no ści:
a) or ga ni zo wa nie, pro wa dze nie i nad zór ogól ny nad

in we sty cja mi w ROD,
b) przy go to wy wa nie w okrę go wych za rzą dach pro jek tów

pla nów w za kre sie in we sty cji i re mon tów w ROD,
c) ko or dy no wa nie i nad zór ogól ny nad in we sty cja mi

w ROD,
d) współ pra ca za rzą da mi ROD i jed nost ka mi sa mo -

rzą du te ry to rial ne go w ce lu po zy ski wa nia środ ków
na re ali za cję in we sty cji i re mon tów w ROD,

e) nad zór nad pra wi dło wym i ter mi no wym roz li cze -
niem środ ków fi nan so wych prze ka zy wa nych na in -
we sty cje i re mon ty w ROD, w tym do ta cji ze wnę-
trz nych po zy ski wa nych na ten cel,

f) pro wa dze nie i roz li cza nie in we sty cji po le ga ją cych
na za kła da niu lub od twa rza niu ROD przez okrę go -
we za rzą dy PZD,

g) pro wa dze nie i nad zo ro wa nie pro ce sów li kwi da cji
ROD lub cza so we go za ję cia te re nu.

2. Do za dań in spek to ra do spraw in we sty cji w jed no -
st ce kra jo wej na le ży w szcze gól no ści:

a) wdra ża nie po li ty ki in we sty cyj nej PZD,
b) opra co wy wa nie we wnętrz nych re gu la cji w za kre sie

in we sty cji z uwzględ nie niem po wszech nie obo wią -
zu ją cych prze pi sów praw nych,

c) współ pra ca z or ga na mi jed no stek ad mi ni stra cji rzą -

do wej i sa mo rzą do wej w ce lu po zy ski wa nia środ -
ków na re ali za cję za dań in we sty cyj nych w PZD,

d) ini cjo wa nie pro gra mów roz wo ju i mo der ni za cji
ROD,

e) ko or dy no wa nie i nad zo ro wa nie dzia łal no ści in we -
sty cyj nej w jed nost kach PZD,

f) kon tro lo wa nie prze bie gu pro ce su re ali za cji za dań
in we sty cyj nych pro wa dzo nych przez jed nost ki te -
re no we PZD,

g) opra co wy wa nie spra woz dań i ocen w za kre sie za -
dań in we sty cyj nych pro wa dzo nych przez jed nost ki
te re no we PZD, a tak że okre śla nie po trzeb wy ni ka -
ją cych z ich re ali za cji,

h) po dej mo wa nie dzia łań kon tro l nych w za kre sie go -
spo da ro wa nia środ ka mi Fun du szu Roz wo ju ROD
w jed nost kach te re no wych PZD.

§ 4
1. Kosz ty za trud nie nia in spek to rów do spraw in we -

sty cji po kry wa ne są ze środ ków bu dże to wych w ra -
mach fun du szu płac oraz Fun du szu Roz wo ju ROD
w da nej jed no st ce PZD. 

2. O wy so ko ści środ ków prze zna czo nych z Fun du szu
Roz wo ju ROD na po kry cie kosz tów, o któ rych mo wa
w ust 1 de cy du je od po wied nio Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy i pre zy dium okrę go we go za rzą du uchwa ły.

3. Po kry wa nie kosz tów, o któ rych mo wa w ust. 1, z
fun du szu Roz wo ju ROD w da nej jed no st ce, mo że
się od by wać po za bez pie cze niu środ ków na re ali -
za cję zo bo wią zań Fun du szu Roz wo ju jed nost ki, w
tym wy ni ka ją cych z uchwał Pre zy dium KR PZD.

§ 5
1. In spek to rzy do spraw in we sty cji za trud nie ni w jed -

nost kach te re no wych PZD nie mo gą wy ko ny wać
na zle ce nie ROD czyn no ści pla no wa nia, wy ko naw -
stwa, nad zo ru in we sty cji i re mon tów.

2. In spek to rzy do spraw in we sty cji za trud nie ni w jed -
no st ce kra jo wej PZD nie mo gą wy ko ny wać na zle -
ce nie jed no stek te re no wych PZD lub ROD
czyn no ści pla no wa nia, wy ko naw stwa, nad zo ru in -
we sty cji i re mon tów.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA NR 259/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 
w spra wie sta no wisk in spek to rów do spraw in we sty cji w jed nost kach te re no wych PZD

i jed no st ce kra jo wej PZD

War sza wa, dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Pol ska to kraj o naj bar dziej za nie czysz czo nym po wie -
trzu w Eu ro pie. Pró bą zmia ny tej sy tu acji jest no we li za -
cja usta wy Pra wo ochro ny śro do wi ska, któ rą 6
paź dzier ni ka 2015 r. pod pi sał Pre zy dent RP. Pre zy dent
zło żył pod pis pod tzw. „usta wą an ty smo go wą”, po nie -

waż do ty czy zdro wia lu dzi. Wy po sa ża ona sa mo rzą dy w
na rzę dzia, któ re po zwo lą po wal czyć o lep sze po wie trze
w Pol sce.

1. Komunikat KR w sprawie tzw. „ustawy antysmogowej”

V. WA˚NE KOMUNIKATY KR PZD

Co się zmie ni?

Dzię ki zmia nie ar ty ku łu 96 usta wy Pra wo ochro ny śro -
do wi ska, re gio nal ne wła dze sa mo rzą do we bę dą mo gły
de cy do wać, ja kie pa li wa, a przede wszyst kim w ja kie go
ro dza ju in sta la cjach, mo gą być wy ko rzy sty wa ne na da -
nym te re nie. In ny mi sło wy, wła dze sa mo rzą do we bę dą
mo gły okre ślić wy ma ga nia emi syj ne wo bec do mo wych
ko tłów i pie ców na wę giel.

Dla cze go to wła dze sa mo rzą do we ma ją po dej mo wać
de cy zję?

We dług pol skie go pra wa to sa mo rzą dy wo je wódz kie
(urzę dy mar szał kow skie oraz sej mi ki wo je wódz kie) od -
po wia da ją za ja kość po wie trza. To urzę dy mar szał kow -
skie spo rzą dza ją co trzy la ta pro gra my ochro ny
po wie trza, a sej mi ki przyj mu ją je w gło so wa niu. W ra -

mach pro gra mów spo rzą dza ne są ana li zy po ka zu ją ce,
gdzie pro blem z za nie czysz cze niem po wie trza jest naj -
więk szy i co na le ży zro bić, aby po pra wić ja kość po wie -
trza. Za tem to w sa mo rzą dach le żą kom pe ten cje do
zaj mo wa nia się tym te ma tem. Co wię cej, nie każ dy re -
gion i nie każ da miej sco wość bo ry ka się z ta ką sa mą ska -
lą pro ble mu. Naj go rzej jest na po łu dniu Pol ski oraz w
nie któ rych wo je wódz twach po ło żo nych cen tral nie.
Szcze gól nie du ża ska la za nie czysz cze nia po wie trza wy -
stę pu je rów nież w miej sco wo ściach po ło żo nych w ko -
tli nach gór skich, gdzie prze wie trza nie jest utrud nio ne.
Dla te go roz wią za nia na kie ro wa ne na po pra wę ja ko ści
po wie trza po win ny być do sto so wa ne do uwa run ko wań
re gio nal nych czy lo kal nych.

Dla cze go no we li za cja jest po trzeb na?

Wbrew po wszech nej opi nii wy so kie po zio my za nie -
czysz czeń to nie tyl ko pro blem du żych miast – to rów -
nież pro blem mniej szych miej sco wo ści w któ rych
prze wa ża ją cym źró dłem cie pła są ko tły na wę giel lub
drew no. Do mi nu ją cym źró dłem za nie czysz czeń jest tzw.
„ni ska emi sja”, czy li spa la nie wę gla i in nych pa liw sta -
łych w do mo wych pie cach i ko tłach. W Pol sce pro ces
ten nie był w ża den spo sób ure gu lo wa ny – moż na spa lać
bar dzo ni skiej ja ko ści pa li wa w prze sta rza łych tech no -
lo gicz nie in sta la cjach, zwa nych po tocz nie „kop ciu cha -
mi” czy „śmie ciu cha mi”. Nie jed no krot nie do wę gla czy

drew na do rzu ca ne są śmie ci. 
Na rzę dzia, któ re ofe ru je usta wa, po mo gą sku tecz niej

wal czyć z za nie czysz cze niem po wie trza w pol skich mia -
stach i zwięk szą kom fort ży cia ich miesz kań ców. No we -
li za cja wpły nie też po zy tyw nie na zdro wie Po la ków. Z
po wo du za nie czysz cze nia po wie trza każ de go ro ku
przed wcze śnie umie ra 45 000 miesz kań ców Pol ski. Wa -
chlarz cho rób do ja kich przy czy nia się za nie czysz cze nie
po wie trza jest wy jąt ko wo sze ro ki: rak płuc, za wał ser ca,
udar mó zgu, ast ma. 

Czy „usta wa an ty smo go wa” do tknie naj uboż szych? 

Re ali za cję no wych prze pi sów wspo mo gą środ ki po cho -
dzą ce m.in. z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej, wo je wódz kich fun du szy oraz Unii
Eu ro pej skiej. Na dzia ła nia zwią za ne z po pra wą ja ko ści po -
wie trza prze zna czo no oko ło 12 mld zł do 2020 ro ku. Ozna -
cza to, że oby wa te le nie po zo sta ną sa mi z kosz ta mi za ku pu
no wych ko tłów – pań stwo po kry je znacz ną część tych wy -

dat ków. Przy kła do wo, w Na ro do wym Fun du szu i Wo je -
wódz kich Fun du szach prze zna czo no na ten cel 800 mln zł,
przy czym pla no wa ne już są ko lej ne środ ki. Ubó stwo ener -
ge tycz ne du żej czę ści na sze go spo łe czeń stwa jest nie wąt pli -
wie jed nym z po waż niej szych za nie dbań cy wi li za cyj nych
na sze go kra ju. Nie mo że ono jed nak uspra wie dli wiać bra -
ku dzia łań na rzecz po pra wy ja ko ści po wie trza.
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Usta wa jest pra wem po wszech nym i obo wią zu je każ -
de go. In ne ak ty praw ne mu szą być z nią zgod ne. 

Pa le nie na wet po cho dzą cych z dział ki czę ści ro ślin po -
wo do wa ło za dy mia nie oko li cy, a przez to przy czy nia ło
się do emi sji za nie czysz czeń.  W tro sce o śro do wi sko na -
tu ral ne, a tak że i zdro wie dział kow ców i miesz kań ców
miast, w no wym Re gu la mi nie ROD, któ ry zo stał uchwa -
lo ny 1 paź dzier ni ka 2015 r. Kra jo wa Ra da wpro wa dzi ła
cał ko wi ty za kaz spa la nia na tre nie ROD wszel kich od pa -
dów i resz tek ro ślin nych. 

Obec nie wie le sa mo rzą dów wpro wa dzi ło już w for mie
uchwa ły cał ko wi ty za kaz spa la nia i pa le nia otwar tych
ognisk na swo im te re nie. Za kaz ten wła dza lo kal na eg ze -
kwu je przy po mo cy sta ży miej skiej, któ ra wy sta wia
man da ty kar ne za jej nie prze strze ga nia. Na le ży się spo -
dzie wać, że w wy ni ku wpro wa dzo nej no we li za cji więk -
szość po zo sta łych władz lo kal nych w mia stach rów nież
po dej mie ta kie uchwa ły na swo ich te re nach. Pro blem
spa la nia na dział kach sta je się wy jąt ko wo trud ny dla
ROD, dla te go że mi mo uchwał sa mo rzą dów lo kal nych,
re gu la mi nu ROD oraz dzia łal no ści in for ma cyj nej Związ -
ku w wie lu ogro dach dział kow cy w okre sie wio sen nym
i je sien nym, ale też i let nim spa la ją reszt ki ro ślin ne i
wszyst kie od pa dy, któ re są na dział kach, w tym  pro duk -
ty wy so ce tru ją ce, jak opa ko wa nia po środ kach ochro ny
ro ślin czy bu tel ki po wszel kie go ro dza ju pły nach.

Wszyst ko to po wo du je, że u lu dzi, któ rzy do świad cza ją
skut ków ta kie go spa la nia, a w szcze gól no ści miesz kań -
ców oko licz nych osie dli i kie row ców ro dzi się ne ga tyw -
na oce na ogro dów dział ko wych. Czę sto nie za do wo le nie
to wy ra ża się w ape lach do władz mia sta, al by ostro kry -
ty ko wa ły ta kie za cho wa nie dział kow ców. Nie raz na wet
pa da ją pro po zy cje, aby wła dze sa mo rzą do we cał ko wi -
cie zli kwi do wa ły ogro dy dział ko we. Pły nie stąd wnio -
sek dla ca łe go Związ ku, Kra jo wej Ra dy, okrę go wych
za rzą dów, a przede wszyst kim za rzą dów ROD i sa mych
dział kow ców, al by za prze stać dzia łań, któ re przy czy nia -
ją się do ska że nia śro do wi ska. Za rzą dy ogro dów po win -
ny zwró cić na to szcze gól ną uwa gę i eg ze kwo wać
po sta no wie nia re gu la mi nu w tym za kre sie. Dział kow cy
na to miast po win ni mieć świa do mość, że spa la jąc dzia -
ła ją nie tyl ko na wła sną szko dę, ale przede wszyst kim na
szko dę ca łej spo łecz no ści dział ko wej w Pol sce. 

Przed sta wia jąc in for ma cje za war te w ko mu ni ka cie
Kra jo wa Ra da chce rów nież zwró cić uwa gę na kie ru nek,
w któ rym zmie rza Pań stwo, aby po pra wić ja kość śro do -
wi ska, w któ rym ży je my. Nie ule ga wąt pli wo ści, że są
to słusz ne dzia ła nia, któ re w wy ni ku sto so wa nia uchwał
sa mo rzą dów bę dą się jesz cze po głę bia ły.

Kra jo wa Ra da pro si za rzą dy ogro dów o ak tyw ne włą -
cze nie się w ogól no pol ski pro ces po pra wy ja ko ści po -
wie trza w ca łym kra ju, a szcze gól nie w du żych mia stach. 

Ja kie zna cze nie ma no we li za cja usta wy dla dział kow ców?

2. Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 23 wrzeÊnia 2015 r. w sprawie
pozytywnej decyzji Samorzàdowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
w zakresie nieodpłatnego nabywania przez PZD prawa u˝ytkowania
gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD

Od po nad 1,5 ro ku PZD po dej mu je sze reg dzia łań
zwią za nych z ure gu lo wa niem sta nu praw ne go grun tów
ROD na pod sta wie art. 76 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Na dzień
31.08.2015 r. PZD zło żył wnio ski o po twier dze nie użyt -
ko wa nia PZD w sto sun ku do 1208 ROD o po wierzch ni
po nad 7440 ha, a w sto sun ku do 233 ROD o po wierzch -
ni po nad 1217 ha uzy skał po zy tyw ne de cy zje o stwier -
dze niu użyt ko wa nia PZD do grun tów ROD.

Po wyż sze de cy zje stwier dza ją nie od płat ne na by cie
przez PZD pra wa użyt ko wa nia do grun tów ROD, gdzie
PZD nie był w sta nie wy ka zać się ty tu łem praw nym. Do -
tych czas od mien ne sta no wi sko za jął Pre zy dent Rze szo -
wa w sto sun ku do grun tów ROD im. Wie niaw skie go 
w Rze szo wie, któ re go de cy zja zo sta ła uchy lo na przez
Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze. Tak sa mo sta ło

się w przy pad ku grun tów ROD za ję tych przez kie lec kie
ogro dy dział ko we. W dniu 30.04.2015 r. Pre zy dent Mia -
sta Kiel ce wy dał de cy zje, w któ rych usta lił opła tę rocz -
ną z ty tu łu użyt ko wa nia grun tów zaj mo wa nych przez
ROD im. Ks. P. Ście gien ne go, ROD „Stor czyk”, ROD
im. S. Sta szi ca, ROD „Ma li na” i ROD „Kwia ty Pol -
skie” w Kiel cach w wy so ko ści 1 zł brut to. Mi mo, że zło -
tów ka sta no wi sym bo licz ną opła tę, Okrę go wy Za rząd
PZD Świę to krzy ski zło żył od wo ła nia od po wyż szych de -
cy zji. Nie cho dzi ło o za kwe stio no wa nie wy so ko ści opła -
ty, lecz o za sa dy od płat no ści przy usta na wia niu pra wa
użyt ko wa nia PZD do grun tów ROD na pod sta wie art. 76
usta wy o ROD.

W dniu 17.09.2015 r. Sa mo rzą do we Ko le gium Od -
wo ław cze w Kiel cach wy da ło de cy zje, w któ rych
uwzględ ni ło ar gu men ta cję Związ ku i wska za ło, że
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pra wo użyt ko wa nia PZD usta na wia ne na pod sta wie
art. 76 usta wy o ROD po win no mieć cha rak ter nie -
od płat ny.

SKO w swo jej ar gu men ta cji uzna ło, że:
1. Ce lem art. 76 usta wy o ROD by ło wpro wa dze nie

moż li wo ści swo iste go „za sie dze nia” przez sto wa rzy sze -
nie ogro do we nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD od
kil ku dzie się ciu lat i uzy ska nia ty tu łu praw ne go w po sta -
ci użyt ko wa nia. De cy zja o stwier dze niu na by cia tyl ko
po twier dza ist nie ją cy stan praw ny, gdyż na le ży uznać,
że na by cie użyt ko wa nia na stą pi ło z dniem wej ścia w ży -
cie usta wy o ROD.

2. W de cy zji wy da wa nej na pod sta wie art. 76 usta wy
o ROD po za stwier dze niem na by cia pra wa użyt ko wa nia
na rzecz upraw nio ne go pod mio tu, usta wo daw ca nie
prze wi dział żad nych in nych do dat ko wych ele men tów,
jak np. ob li ga to ryj ne okre śle nie od płat no ści za ko rzy sta -
nie z te go pra wa,

3. W usta wie o ROD brak jest okre śle nia spo so bu ob -
li cze nia ta kiej od płat no ści, co w przy pad ku de cy zyj nej
for my roz strzy ga nia spra wy ad mi ni stra cyj nej jest wy ma -
ga ne.  

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, Sa mo rzą do we Ko le gium
Od wo ław cze w Kiel cach za ję ło sta no wi sko, że zgod nie
z ugrun to wa nym orzecz nic twem są do wo ad mi ni stra cyj -
nym wpro wa dza nie do de cy zji do dat ko wych ele men -

tów (od płat no ści) bez umo co wa nia w prze pi sach
szcze gól nych sta no wi ra żą ce na ru sze nie pra wa.

SKO od nio sło się rów nież do na by wa nia grun tów
ROD na pod sta wie art. 9 usta wy o ROD. W tym wzglę -
dzie po twier dzi ło sta no wi sko PZD, że grun ty pod no we
ogro dy mo gą być od da ne Związ ko wi od płat nie, ale i nie -
od płat nie (w za leż no ści od de cy zji gmi ny lub Skar bu
Pań stwa, bę dą cych wła ści cie la mi grun tów). Tym sa mym
Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze roz wia ło wąt pli -
wo ści co do art. 14 ust. 2 usta wy o go spo dar ce nie ru cho -
mo ścia mi, uzna jąc, że „w obo wią zu ją cym sta nie praw-
nym ist nie je moż li wość nie od płat ne go od da nia w użyt -
ko wa nie grun tu Skar bu Pań stwa lub jed nost ki sa mo rzą -
du te ry to rial ne go rów nież in ne mu pod mio to wi niż Skarb
Pań stwa lub jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go”. Tym
sa mym SKO przy zna ło, że art. 9 usta wy o ROD sta no wi
lex spe cja lis wo bec art. 14 ust. 2 usta wy o go spo dar ce
nie ru cho mo ścia mi.

Kra jo wa Ra da PZD li czy, że po wyż sze po zy tyw ne de -
cy zje Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go w
Kiel cach oraz de cy zja Sa mo rzą do we go Ko le gium Od -
wo ław cze go w Rze szo wie raz na za wsze wy ja śnią wąt -
pli wo ści or ga nów ad mi ni stra cji wy da ją cych de cy zje, że
użyt ko wa nie usta na wia ne na rzecz PZD na po sta wie
art. 76 usta wy o ROD po win no mieć cha rak ter nie -
od płat ny.

KRAJOWA RADA PZD

War sza wa, dnia 23 wrze śnia 2015 r.

3. Komunikat KR PZD w sprawie ustawy krajobrazowej

Kra jo wa Ra da na bie żą co mo ni to ru je zmia ny ja kie
za cho dzą w pol skim pra wie. Do ty czy to w szcze gól -
no ści ustaw, któ re mo gą w spo sób bez po śred ni lub na -
wet po śred nio obej mo wać dział kow ców, ich
upraw nie nia bądź obo wiąz ki.

Od 11 wrze śnia za czę ła obo wią zy wać tzw. usta wa
kra jo bra zo wa, a do kład nie ustawa z dnia 24 kwiet -
nia 2015 r. o zmia nie nie któ rych ustaw w związ ku ze
wzmoc nie niem na rzę dzi ochro ny kra jo bra zu. Usta wa
we szła w ży cie po 3 mie sią cach od chwi li ogło sze nia, to
zaś mia ło miej sce 10 czerw ca 2015 r. Z te go wzglę du za -
czę ła obo wią zy wać do pie ro 11 wrze śnia 2015 r.

Prze pi sy no wej usta wy do ty czyć bę dą głow nie wła ści -
cie li pry wat nych po se sji, ale po nie kąd od nio są się też do

osób użyt ku ją cych ogród ki dział ko we. Zda rza ło się, że w
nie któ rych ogro dach za rzą dy udo stęp nia ły nie wiel kie po -
wierzch nie na ta bli ce re kla mo we. Do ty czy to szcze gól -
nie te re nów wspól nych w ogro dzie lub miej sca na
ogro dze niach ze wnętrz nych.

No wa usta wa wpro wa dza bar dziej re stryk cyj ne prze pi sy,
któ re re gu lu ją kwe stie umiesz cza nia obiek tów re kla mo -
wych. Ideą, ja ka przy świe ca ła usta wo daw cy by ło upo rząd -
ko wa nie miast ze szpe cą cych pla ka tów i re klam
wie lo po wierzch nio wych, ochro na kra jo bra zu i zwięk sze nie
bez pie czeń stwa ru chu dro go we go. Bra ko wa ło do tej po ry
usta wy, któ ra re gu lo wa ły by te kwe stie. Ko rzy sta no głow -
nie z prze pi sów pra wa bu dow la ne go, do ty czą cych sa mo -
wo li bu dow la nej, ale nie by ły one wy star cza ją co sku tecz ne.

Ja kie zmia ny wpro wa dzi usta wa kra jo bra zo wa – ogól ne in for ma cje
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Po wej ściu w ży cie usta wy nie bę dzie moż na umiesz -
czać re klam, tak jak to się od by wa ło do tej po ry, tam,
gdzie się chce, lecz tyl ko w miej scach ja sno okre ślo nych.

Ra dy gmi ny bę dą mo gły od te raz w for mie uchwa ły
okre ślić za sa dy sy tu owa nia obiek tów re kla mo wych, 
a tak że i za kaz ich umiesz cza nia. Prze pi sy pra wa miej -
sco we go obo wią zu ją wszyst kich miesz kań ców da ne go

te re nu, rów nież za rzą dy ROD. Zgod nie z no wą usta wą
ra da gmi ny bę dzie de cy do wać, w któ rych miej scach mo -
gą być umiesz cza ne, np. no śni ki re kla mo we. Je że li ra da
gmi ny wy da w for mie uchwa ły za kaz umiesz cza nia ta -
kich obiek tów na swo im te re nie, nie bę dzie już moż li we
ich sta wia nie ani na pry wat nych po se sjach ani na te re -
nie ogro du dział ko we go.

Co się zmie ni?

A co z szyl da mi?

Sy tu acja jest jesz cze bar dziej skom pli ko wa na, je śli
cho dzi o szyl dy. Uchwa ła ra dy gmi ny mo że okre ślić wa -
run ki ich sy tu owa nia, wiel kość, czy ich licz bę na nie ru -
cho mo ści. Są to jed nak tyl ko pod sta wo we pa ra -
me try.  In ne, ta kie jak stan dar dy ja ko ścio we czy ma te -
ria ły bu dow la ne, z któ rych obiek ty te ma ją być wy ko na -
ne, ob wa ro wa ne są wy ma ga nia mi współ pra cy z or ga-
na mi ad mi ni stra cji róż ne go szcze bla, ta ki mi jak re gio -

nal ny dy rek tor ochro ny śro do wi ska, wo je wódz ki kon -
ser wa tor za byt ków czy mar sza łek wo je wódz twa. Je śli
ra da gmi ny bę dzie chcia ła wy dać uchwa łę, w któ rej za -
mie rza okre ślić na ja kim te re nie moż na po sta wić szyld,
naj pierw mu si prze pro wa dzić kon sul ta cje z wie lo ma in -
ny mi or ga na mi i wspól nie za de cy do wać jak on mo że
wy glą dać i z cze go ma być wy ko na ny.

Ile cza su ma my na do sto so wa nie się do no wych prze pi sów?

Wła ści cie le nie ru cho mo ści z re kla ma mi, w tym rów nież
użyt kow ni cy dzia łek w ROD, bę dą mie li 12 mie się cy na
do sto so wa nie się do ta kich no wo pow sta łych uchwał ra dy

gmi ny. Jest to sto sun ko wo dłu gi czas, bio rąc pod uwa gę to,
że usu nię cie re klam nie jest zbyt trud ne.

Opłaty za reklamy

No wym ro dza jem do cho du jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go bę dzie od tej po ry opła ta re kla mo wa, po bie ra -
na od wła ści cie li nie ru cho mo ści nie za leż nie od te go, czy
na urzą dze niach po sia da nych przez nie go bę dzie w da -
nym mo men cie eks po no wa na ja ka kol wiek re kla ma.
Opła ta ta ka bę dzie mo gła zo stać usta no wio na na pod sta -
wie wspo mnia nej wcze śniej uchwa ły do ty czą cej wa run -
ków sy tu owa nia ta kich obiek tów, wpro wa dzo nej przez
ra dę gmi ny. To zna czy, że je że li na nie ru cho mo ści usy -

tu owa na bę dzie ta bli ca re kla mo wa, na wet pu sta, bez żad -
nej tre ści, to wła ści ciel nie ru cho mo ści, bę dzie mu siał za -
pła cić opła tę re kla mo wą.

Do dat ko wo sa mo rzą dom przy zna no upraw nie nia do
ka ra nia fi nan so we go za nie le gal ne umiesz cza nie re klam
w prze strze ni pu blicz nej ob ję tej ure gu lo wa niem. Je że li
na ru szy my za kaz umiesz cza nia re klam, wy ra żo ny w
uchwa le ra dy gmi ny, to mu si my li czyć się z ka rą fi nan -
so wą.

No wa usta wa w pierw szej ko lej no ści chro ni kra jo braz,
ale rów nież po śred nio bez pie czeń stwo ru chu dro go we -
go. W związ ku ze wzmoc nie niem na rzę dzi ochro ny kra -
jo bra zu  sku pia się dość moc no na ele men tach
wi zu al nych i re de fi niu je ta kie po ję cia jak ta bli ce re kla -
mo we, szyl dy, czy urzą dze nia re kla mo we, a do przed -

mio tów ob ję tych do tych cza so wym ure gu lo wa niem, czy li
bu dow li, do da je tak że obiek ty nie złą czo ne trwa le z zie -
mią, na któ rych wid nia ły do tej po ry re kla my. Usta wa
wpro wa dza więc po trzeb ne de fi ni cje, któ rych bra ko wa -
ło w po przed nich prze pi sach.

Co chro ni usta wa?

In for ma cje do dat ko we

Ja kie za da nia na kła da usta wa na jed nost ki sa mo rzą du
te ry to rial ne go?

Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go zy ska ją upraw nie nia
do re gu lo wa nia oto cze nia. Nor mo wać bę dą one na wet naj -

mniej sze wy cin ki oto cze nia. Usta wa kra jo bra zo wa, od no -
si się do dwóch sfer do ty czą cych jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go. Na po zio mie sej mi ku wo je wódz twa do ty czy
kwe stii kra jo bra zu i na kła da na wo je wódz ki szcze bel sa -
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mo rzą du te ry to rial ne go obo wią zek spo rzą dza nia tzw. au -
dy tów kra jo bra zo wych. Na to miast w przy pad ku gmin ma -
my do czy nie nia z usta wą re kla mo wą i do dat ko wym
źró dłem do cho dów dla gmin nej ka sy.

Wa run ki za bu do wy i pla ny za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go mu szą od tej po ry uwzględ niać tak że stan

kra jo bra zu i uchwa lo ne przez sej mi ki wo je wódz kie au -
dy ty kra jo bra zo we, to też pro jek ty tych pla nów bę dą mu -
sia ły zo stać uzgod nio ne przez wój ta, bur mi strza, czy
pre zy den ta mia sta z wo je wódz kim kon ser wa to rem za -
byt ków. Tu zno wu na stę pu je ko niecz ność współ pra cy sa -
mo rzą du gmin ne go z ad mi ni stra cją wo je wódz ką.

Co to jest au dyt kra jo bra zo wy?

W świe tle wszyst kich zmian wpro wa dza nych przez
tzw. usta wę kra jo bra zo wą naj bar dziej do nio słym za da -
niem na ło żo nym na wo je wódz ki szcze bel sa mo rzą du te -
ry to rial ne go jest spo rzą dze nie au dy tu kra jo bra zo we go –
art. 7 pkt 7 usta wy z dnia 24 kwiet nia 2015 ro ku o zmia -
nie nie któ rych ustaw w związ ku ze wzmoc nie niem na -
rzę dzi ochro ny kra jo bra zu.

Na przy go to wa nie pierw szych au dy tów sa mo rzą dy
wo je wódz kie otrzy ma ły czas trzech lat od dnia wej ścia w
ży cie usta wy. Au dyt kra jo bra zo wy – spo rzą dza ny nie
rza dziej niż raz na 20 lat – ma być głów nym na rzę dziem
re ali za cji prze wi dzia nej w usta wie po wszech nej iden ty -
fi ka cji i wa lo ry za cji kra jo bra zów. Wska za no trzy funk -
cje, któ re ma peł nić au dyt w ska li ca łe go wo je wódz twa:

1. Iden ty fi ka cja i scha rak te ry zo wa nie ty pów kra jo bra -
zów w opar ciu o kla sy fi ka cję usta lo ną w roz po rzą dze -
niu;

2. Wa lo ry za cja kra jo bra zów – jej ce lem jest okre śle nie
war to ści wszyst kich kra jo bra zów, a przez to wska za nie
kra jo bra zów szcze gól nie cen nych, na zy wa nych zgod nie
z ter mi no lo gią usta wo wą, kra jo bra za mi prio ry te to wy mi;

3.Usta le nie za gro że nia dla roz po zna nych kra jo bra zów

prio ry te to wych – ana li za tych za gro żeń po przez za war -
te w au dy cie re ko men da cje i wnio ski ma po móc w
ochro nie kra jo bra zów za po mo cą do stęp nych już środ -
ków praw nych (jak np. usta no wie nie par ku kra jo bra zo -
we go).

Na dzień dzi siej szy trud no mó wić o kry te riach, ja kie
bę dą to wa rzy szy ły prze pro wa dza nym au dy tom po za
ogól ny mi ra ma mi wy mie nio ny mi w usta wie - ja ki mi ma
być uwzględ nie nie wła ści wej ochro ny kra jo bra zów, ko -
niecz no ści za cho wa nia kra jo bra zów bę dą cych źró dłem
toż sa mo ści na ro du pol skie go, oce nia nie kra jo bra zów
przede wszyst kim z punk tu wi dze nia przy rod ni cze go i
kul tu ro we go zna cze nia da ne go kra jo bra zu, je go sta nu za -
cho wa nia i czę sto ści wy stę po wa nia na ob sza rze kra ju.
W sa mym au dy cie mu si zna leźć się tak że lo ka li za cja i
gra ni ce ist nie ją cych na te re nie da ne go wo je wódz twa par -
ków kul tu ro wych, na ro do wych, re zer wa tów przy ro dy,
par ków kra jo bra zo wych, ob sza rów chro nio ne go kra jo -
bra zu, obiek tów znaj du ją cych się na li stach Świa to we -
go Dzie dzic twa UNESCO, ob sza rów Sie ci Re zer wa tów
Bios fe ry UNESCO (MaB) lub ob sza rów i obiek tów pro -
po no wa nych do umiesz cze nia na tych li stach.

„Kra jo braz prio ry te to wy”

Jed ną z no wo ści wpro wa dzo nych przez usta wę z dnia
24 kwiet nia 2015 ro ku do usta wy o pla no wa niu i za go -
spo da ro wa niu prze strzen nym jest de fi ni cja le gal na wspo -
mnia ne go już „kra jo bra zu prio ry te to we go”, któ re to
po ję cie wią że się z ist nie ją cą już w usta wie o ochro nie
przy ro dy in sty tu cją „ob sza ru chro nio ne go kra jo bra zu”.
Wraz z obec ną no we li za cją w gra ni cach ta kie go kra jo -
bra zu sej mik wo je wódz twa w dro dze uchwa ły wy zna cza
stre fę ochro ny kra jo bra zu sta no wią cą „przed po la eks po -

zy cji” (czy li np. zbior ni ki wod ne, zbo cza umoż li wia ją ce
eks po zy cję pa no ram), osie i punk ty wi do ko we oraz ob -
sza ry wy róż nia ją ce się lo kal ną for mą ar chi tek to nicz ną –
w każ dym ra zie ob sza ry te mu szą być istot ne dla za cho -
wa nia wa lo rów kra jo bra zo wych.

Co god ne pod kre śle nia, przy two rze niu ta kich stref
ochro ny or gan sa mo rzą du wo je wódz kie go po wi nien za -
pew nić moż li wość udzia łu oby wa te li w spo rzą dze niu
pro jek tu uchwa ły.

Czy znik ną re kla my w pa sie dro go wym?

Kie ru jąc się wzglę dem bez pie czeń stwa dro go we go,
wpro wa dzo no licz ne re gu la cje do ty czą ce pa sa dro go we -
go. I tak, wła ści we or ga ny gmin ne, po wia to we, czy wo -
je wódz kie, od tej po ry bę dą wy da wać ze zwo le nia na
sy tu owa nie obiek tów re kla mo wych w po bli żu dro gi,
oczy wi ście uprzed nio zba daw szy, czy nie bę dą one sta -
no wić za gro że nia dla ru chu. Spe cjal ne upraw nie nia usta -
wo daw ca przy znał tu mia stom na pra wach po wia tu,

któ re za miast ze zwo leń, w uza sad nio nych przy pad kach
bę dą mo gły za wie rać umo wy part ner stwa pu blicz no -
pry wat ne go, czy li cy wil no praw ne umo wy wa run ku ją ce
dzier ża wę czy na jem ta kie go frag men tu pa sa. Przy cho -
dy z ta kie go sto sun ku bę dą oczy wi ście sta no wić do chód
mia sta. Aby wy klu czyć roz pro sze nie kon cen tra cji u kie -
ru ją cych po jaz da mi, cał ko wi tym za ka zem ob ję to
umiesz cza nie w oko li cach jezd ni ru cho mych ob ra zów,
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zmie nia ją cych ob raz czę ściej niż raz na 10 se kund i emi -
tu ją cych zbyt ja sne świa tło. W te re nach nie za bu do wa -
nych, w pa sie dro go wym, za bro nio no sy tu owa nia
wszel kich re klam, z wy jąt kiem oko lic par kin gów czy

miejsc ob słu gi po dróż nych. Bez wy jąt ku za ka za no imi -
to wa nia zna ków czy urzą dzeń bez pie czeń stwa ru chu
dro go we go na każ dym ro dza ju dro gi.

KRAJOWA RADA PZD

Pro po zy cja zgło sze nia War sza wy do kon kur su o pre sti -
żo wy ty tuł Zie lo nej Sto li cy Eu ro py to po zy tyw na ini cja -
ty wa, któ ra jest efek tem wie lu  po zy tyw nych zmian,
któ re prze obra ża ją ob li cze sto li cy. Ten za szczyt ny ty tuł
był by nie tyl ko zwień cze niem wie lu ko rzyst nych in we -
sty cji, któ re mia sto re ali zu je na rzecz śro do wi ska, in fra -
struk tu ry, trans por tu, po pra wy ży cia miesz kań ców i
ogól nej es te ty ki mia sta, ale tak że pod nie sie niem ran gi
mia sta na are nie eu ro pej skiej i za chę tą do dal szej pra cy.

Miej skie me ta mor fo zy, któ re ob ser wu je my to za słu ga
nie tyl ko władz mia sta, ale i sa mych miesz kań ców, któ -
rzy wy ka zu ją się ogrom nym za an ga żo wa niem i in no wa -
cyj no ścią, któ re są nie zbęd ne, by spro stać wy zwa niom
współ cze snej aglo me ra cji miej skiej. Zie leń to naj bar -
dziej ak cen to wa ny wa lor każ de go z miast wal czą cych o
mia no Zie lo ne go Mia sta Eu ro py. Na tym tle pol ska sto -
li ca ma się czym po chwa lić.

Miej skie te re ny zie lo ne sta no wią w su mie ok. 14% po -
wierzch ni mia sta, z cze go po nad 3% zaj mu ją ROD. War -
to uzmy sło wić so bie, że w ob rę bie War sza wy
użyt ko wa nych jest bli sko 30 ty się cy dzia łek. Przyj mu -
jąc, że na każ dej dział ce w ROD upra wia nych jest śred -
nio 5 drzew, otrzy mu je my w su mie oko ło 150 ty się cy
drzew dla sto li cy! To swo isty skarb, któ ry mo że stać się
głów nym atu tem w wal ce o za szczyt ne mia no „Zie lo nej
Sto li cy Eu ro py”.

Te re ny ogro dów dział ko wych mo gą stać się praw dzi -
wym asem w rę ka wie War sza wy. Trud no bo wiem zna -
leźć w Eu ro pie po za Ber li nem dru gie mia sto, któ re
peł niąc za ra zem ro lę sto li cy i cen tral ne go ośrod ka po li -
tycz ne go i kul tu ral ne go, po sia da po ła cie zie lo nych te re -
nów, któ re nie tyl ko są ozdo bą mia sta, ale przede
wszyst kim słu żą tej spo łecz no ści na wie lu po lach. Ro -
dzin ne ogro dy dział ko we peł nią róż no rod ne funk cje
m.in. re kre acyj ną (miej sce od po czyn ku), spo łecz ną
(miej sce spo tkań oraz na wią zy wa nia i utrzy my wa nia
wię zi mię dzy ludz kich i mię dzy po ko le nio wych), edu ka -
cyj ną (ob szar po zna wa nia ro ślin i zwie rząt oraz ogrod -
nic twa i sa dow nic twa), eko no micz ną (war tość

uzy ska nych plo nów oraz wy po czy nek bez kosz tow nych
wy jaz dów), a tak że es te tycz ną (moż li wość re ali za cji po -
trzeb zwią za nych z pięk nem kra jo bra zu). Po nad to od -
gry wa ją in ne waż ne ro le, np. eko lo gicz ną (ochro na
bio róż no rod no ści w du żych aglo me ra cjach oraz wpływ
na mi kro kli mat) oraz izo la cyj ną (ob sza ry te nie jed no -
krot nie sta no wią cą ba rie ry po mię dzy du ży mi osie dla mi).
Ogro dy to zie lo ne wy spy w aglo me ra cjach miej skich,
któ re two rzą przy ja zną prze strzeń do ży cia i do brze
wpły wa ją na miej ski kli mat, a więc są to war to ści o cha -
rak te rze po nadna ro do wym i nie do osza co wa nia ze
wzglę du na ich proz dro wot ne i wy po czyn ko we wa lo ry.
Sto łecz ne ogro dy  to praw dzi wa per ła na ska lę eu ro pej -
ską i świa to wą. Choć ogro dy dział ko we sta ją się co raz
więk szym pra gnie niem wie lu eu ro pej skich miast, to zbu -
do wa nie tak ogrom nej ogro do wej in fra struk tu ry i zin te -
gro wa nie wo kół tej idei lu dzi, czę sto wy kra cza po za
fi zycz ne moż li wo ści miast.

Dla te go po ka za nie ogrom nej war to ści war szaw skich
ROD w kon kur sie jest szan są dla War sza wy na wy róż -
nie nie się z tłu mu i za pre zen to wa nie nie po wta rzal nej,
uni ka to wej war to ści przy rod ni czej, któ rej nie da się tak
po pro stu stwo rzyć w ra mach przy go to wań do kon kur su.
To bez cen ne do bro na ro do we, któ re mo że stać się praw -
dzi wą wi zy tów ką ubie ga ją cej się o ty tuł Eu ro pej skiej
Sto li cy – War sza wy. Two rze nie wła snych oaz zie le ni to
zja wi sko glo bal ne. War sza wa two rzyć nie mu si – wy -
star czy, że po ka że ca ły swój zie lo ny po ten cjał, nie tyl ko
li czo ny prze hek ta ry la sów i par ków, ale tak że hek ta ry
ogro dów dział ko wych, któ re w tym mie ście funk cjo nu -
ją od wie lu lat. To tak że m.in. dzię ki ogro dom dział ko -
wym War sza wa z ro ku na rok sta je się miej scem
przy jem nym i przy ja znym, w któ rym war sza wia cy do -
brze się czu ją. Po nad to to dzię ki ogro dom dział ko wym
mia sto, w któ rym jest je den z naj gor szych wskaź ni ków
stę żeń smo gu w ska li eu ro pej skiej, ma na tu ral ną fa bry -
kę tle nu i swe go ro dza ju klin na po wie trza ją cy. Ist nie nie
ogro dów dział ko wych słu ży m.in. prze ciw dzia ła niu i ni -
we lo wa niu nie ko rzyst ne go zja wi ska za nie czysz cze nia

Wniosek Prezydium Okr´gu Mazowieckiego PZD do Prezydenta 
m. st. Warszawy w sprawie w∏àczenia warszawskich ROD do dokumentów
aplikacyjnych dotyczàcych konkursu „Zielona Stolica Europy 2018”
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po wie trza oraz zwią za nych z tym ne ga tyw nych skut ków.
Zie leń ogro dów wpły wa na ob ni ża nie tem pe ra tu ry po -
wie trza la tem, w cza sie upa łów, ale też na oczysz cza nie
go z za nie czysz czeń -  spa lin i wie lu me ta li cięż kich. To
źró dło zdro wia i ży cia, ale i pięk ny ele ment hi sto rii sto -
li cy.

Wska za nie i wy ko rzy sta nie ja ko atu tu wa lo rów ist nie -
nia miej skich ROD, z ca łą pew no ścią mo że przy czy nić
się do zwięk sze nia szans War sza wy na zwy cię stwo w
kon kur sie o ty tuł Zie lo nej Sto li cy Eu ro py. Dla te go ze

swo jej stro ny chcie li by śmy włą czyć się w przy go to wa -
nia do te go kon kur su i re ko men do wać war szaw skie
ogro dy dział ko we.

Zwra ca my się do Pa ni Pre zy dent o włą cze nie  war -
szaw skich ROD, ja ko ele men tu, któ ry zna czą co pod no -
si eko lo gicz ną atrak cyj ność aglo me ra cji sto li cy, do
do ku men tów apli ka cyj nych w tym pre sti żo wym eu ro -
pej skim kon kur sie, by War sza wa w 2018r. mia ła szan se
stać się je go lau re atem.

Pre zy dium Okrę gu Ma zo wiec kie go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

1. Wreszcie sprawiedliwy wyrok

Od wie lu lat nie tyl ko po znań skich dział kow ców bul -
wer su ją wy ro ki są do we , ja kie za pa da ły w spra wie ROD
im. 23 Lu te go w Po zna niu. Przy po mnij my, że od 1998 r.
to czy ła się ba ta lia o obro nę te go ogro du za gro żo ne go li -
kwi da cją wsku tek rosz czeń Be aty N., któ ra od spad ko -
bier ców by łych wła ści cie li wy własz czo nych w la tach
sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia ku pi ła w 1997 ro -
ku pra wa do nie ru cho mo ści. W wy ni ku wie lo let niej ba -
ta lii o ogród uda ło się już pra wo moc nie obro nić los
po nad 100 dział kow ców, któ rzy na dal upra wia ją dział ki
na czę ści nie ru cho mo ści, co do któ rej nie uda ło się unie -
waż nić Be acie N. de cy zji o wy własz cze niu. Tym sa mym
ta część ogro du na dal jest wła sno ścią mia sta Po zna nia.
Nie ste ty, ina czej spra wa mia ła się z in ną czę ścią ogro du,
użyt ko wa ną przez oko ło 130 dział kow ców. Wo bec tej
czę ści ogro du uzna no, że grun ty na le ży zwró cić  wła ści -
cie lom, tj. w tym przy pad ku Be acie  N. Po znań skie są dy
wy da wa ły też wie lo krot nie wy ro ki w spra wie wy da nia
te re nu  i za pła ty za bez u mow ne ko rzy sta nie z zaj mo wa -
ne go przez dział kow ców grun tu. Nie któ re z wy ro ków
zo sta ły uchy lo ne przez Sąd Naj wyż szy w 2005 i 2006 r.,
jed nak już wte dy na ra zi ły PZD na stra ty w wy ni ku dzia -
łań ko mor ni ków są do wych. Wy eg ze kwo wa ne wów czas
kwo ty nie zo sta ły bo wiem jesz cze cał ko wi cie roz li czo ne.
Gło śnym echem od bił się w Okrę gu Po znań skim i w ca -
łym kra ju wy rok Są du Okrę go we go w Po zna niu z dnia
19 czerw ca 2013 r., utrzy ma ny na stęp nie w mo cy wy ro -
kiem Są du Ape la cyj ne go w Po zna niu z dnia 16 kwiet nia
2014 r. na ka zu ją cym za pła cić Be acie N.  za ko rzy sta nie
z ale jek ogro do wych w tym ogro dzie kwo tę 7 663 670,43
zł. Wsku tek dzia łań ko mor ni ka są do we go ca ła ta kwo ta

tra fi ła do Be aty N. Przy po mnij my też, że na tę kwo tę zło -
ży ły się środ ki wy asy gno wa ne przez ca ły Zwią zek, któ -
ry so li dar nie po mógł w za pła cie na leż no ści za są dzo nej w
wy ro ku. Są dy po znań skie na ka zu jąc za pła cić ogrom ne
pie nią dze tyl ko za ko rzy sta nie z ale jek ogro do wych
przy ję ły wy kład nię praw ną, że wła ści ciel ce na le ży się
wy na gro dze nie ob li czo ne jak za grunt prze zna czo ny pod
bu dow nic two wie lo ro dzin ne, czy li we dług hi po te tycz nej
moż li wo ści wy ko rzy sta nia te re nu.

Z po wyż szą wy kład nią nie mógł się zgo dzić PZD, któ -
ry utrzy my wał, że wy na gro dze nie na le ży ob li czać we -
dług rze czy wi ste go sta nu wy ko rzy sty wa nia grun tu.  

Wnie sio na przez peł no moc ni ka pro ce so we go Pa nią
Me ce nas Kry sty nę Par dej -Net t mann skar ga ka sa cyj na do
Są du Naj wyż sze go zo sta ła przez Sąd przy ję ta i roz po -
zna na w dniu 17 wrze śnia br. Sąd Naj wyż szy po raz ko -
lej ny przy znał ra cję Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców
i uchy lił tak nie ko rzyst ny dla nas wy rok Są du Ape la cyj -
ne go w Po zna niu. Sąd Naj wyż szy po twier dził w szcze -
gól no ści, że wy na gro dze niem za ko rzy sta nie z
nie ru cho mo ści po win na być kwo ta od po wia da ją ca fak -
tycz ne mu, zgod ne mu z do tych cza so wym prze zna cze -
niem, ko rzy sta niu przez po sia da cza z nie ru cho mo ści,
ja ką wła ści ciel mógł by uzy skać gdy by stro ny łą czy ła
umo wa naj mu lub dzier ża wy, a nie kwo ta od po wia da ją -
ca moż li we mu spo so bo wi ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści,
wy ni ka ją ce mu ze zmia ny prze zna cze nia tej nie ru cho mo -
ści. Ocze ku jąc na pi sem ne uza sad nie nie wy ro ku Są du
Naj wyż sze go, już te raz moż na stwier dzić, że pra wi dło -
wa wy kład nia pra wa wska za na  przez Sąd Naj wyż szy
za po bie ga wy pła cie nie na leż nych kwot, zwłasz cza w sy -

VII. PUBLICYSTYKA
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tu acji, gdy w nie ru cho mość prak tycz nie nic się nie za in -
we sto wa ło (oczy wi ście po za in we sty cja mi w zmie nia ją -
cych się co chwi lę peł no moc ni ków pro ce so wych
an ga żo wa nych przez Be atę N.), a sa mą nie ru cho mość

na by ło się za kwo tę 80 000 zł. Ża łu je my tyl ko, że po -
znań ska Te mi da wy da je wy ro ki tak nie ko rzyst ne dla
dział kow ców, któ re już po raz dru gi mu si uchy lać Sąd
Naj wyż szy.

TAD

Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okręg Świę to krzy ski,
tak jak i in ne okrę gi w na szym kra ju, pro wa dzi pro ce du -
rę re gu la cji sta nów praw nych te re nów ROD na ob sza rze
swo je go dzia ła nia.

Czę ścią tych że dzia łań by ło zło że nie pię ciu wnio sków
na pod sta wie za pi sów art. 76 usta wy o ROD do Pre zy -
den ta Mia sta Kiel ce o stwier dze nie na by cia w dro dze de -
cy zji z dniem 19 stycz nia 2014 r. nie od płat ne go pra wa
użyt ko wa nia do te re nu ogro dów.

W mie sią cu kwiet niu br. w/w or gan wy dał po zy tyw ne
de cy zje co do na by cia ty tu łu praw ne go do wnio sko wa ne -
go ob sza ru ROD. Usta no wie nie jed nak pra wa użyt ko wa -
nia na stą pi ło od płat nie – wy so kość owej od płat no ści
usta lo na zo sta ła w wy so ko ści 1zł w ska li ro ku dla po je -
dyn cze go ogro du.

Zda jąc so bie spra wę z sym bo licz no ści przy ję tej przez
Pre zy den ta Mia sta Kiel ce opła ty rocz nej z ty tu łu na by te -
go użyt ko wa nia, Okręg Świę to krzy ski PZD zło żył jed -
nak od wo ła nia od przed mio to wych de cy zji kie ru jąc się
ar gu men ta cją, iż głów ną kwe stią z punk tu wi dze nia
dział kow ców, nie tyl ko da ne go ROD czy in nych kie lec -
kich ogro dów, lecz z te ry to rium ca łej Pol ski, jest za sa da
nie od płat no ści użyt ko wa nia grun tów przez sto wa rzy sze -
nia ogro do we.

Pod nie sio na w od wo ła niu ar gu men ta cja i za pre zen to -
wa na wy kład nia za pi sów art. 76 usta wy o ROD, w kon -
tek ście ca łe go te go ak tu oraz re gu la cji usta wy o
go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, zna la zła peł ną ak cep ta -

cję w uza sad nie niu de cy zji Sa mo rzą do we go Ko le gium
Od wo ław cze go w Kiel cach. Or gan od wo ław czy w wy -
da nych roz strzy gnię ciach z dnia 17 wrze śnia br. uchy lił
za skar żo ne przez PZD de cy zje w czę ści od no szą cej się
do od płat no ści i umo rzył po stę po wa nie w tym za kre sie.
Po twier dził jed no cze śnie zna cze nie art. 76 usta wy o
ROD ja ko za pi su lex spe cia lis, da ją ce go moż li wość swo -
iste go „za sie dze nia” przez sto wa rzy sze nie ogro do we nie -
ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD czę sto od kil ku-
dzie się ciu lat.

Z uwa gi na fakt, że ce lem wpro wa dzo ne go za pi su art.
76 jest usank cjo no wa nie praw nie ist nie ją ce go już od
wie lu lat sta nu fak tycz ne go po le ga ją ce go na ko rzy sta niu
przez dział kow ców z nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez
da ny ROD, a usta wo daw ca, po za stwier dze niem na by -
cia pra wa na rzecz kon kret ne go pod mio tu, nie prze wi -
dział żad nych in nych do dat ko wych ele men tów w po sta ci
cho ciaż by od płat no ści za ko rzy sta nie z przy zna ne go pra -
wa, wy da wa na de cy zja de kla ra to ryj na win na mieć co do
usta na wia ne go w niej ty tu łu praw ne go cha rak ter nie od -
płat ny.

Usta na wia nie od płat no ści przy zna ne go pra wa do te re -
nu, mo że mieć zda niem SKO miej sce je dy nie wte dy, kie -
dy umo co wa nie do ta kiej wła śnie od płat nej for my
znaj du je się w kon kret nych prze pi sach szcze gól nych.
Brak ta kie go umo co wa nia przy jed no cze snym wpro wa -
dze niu od płat no ści, sta no wi zda niem or ga nu od wo ław -
cze go, ra żą ce na ru sze nie pra wa.

Jan Stań czyk
Dy rek tor Biu ra Okrę gu Świę to krzy skie go

2. Decyzje z art. 76 ustawy o ROD winny byç NIEODPŁATNE

W ro dzin nych ogro dach dział ko wych roz po czę ły się
je sien ne po rząd ki. To do bry czas, aby przy po mnieć
wszyst kim dział kow com, że wy pa la nie traw i spa la -
nie li ści na dział kach jest su ro wo za bro nio ne.

Nie ste ty me dia co chwi lę do no szą o ko lej nych przy -
pad kach spa la nia w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Sy gna li zo wa ła już to No wa Try bu na Opol ska i Ty go dnik

Dzier żo niow ski, pod kre śla jąc nie za do wo le nie z te go fak -
tu miesz kań ców po bli skich osie dli, kie row ców dróg
prze bie ga ją cych wzdłuż ogro dów, a tak że in nych dział -
kow ców. Dział kow cy, ogro dy i PZD wśród spo łe czeń -
stwa i władz sa mo rzą do wych cie szą się bar dzo do brą
opi nią. Nie po trzeb ne jest za tem  nisz cze nia te go wi ze -
run ku po przez spa la nie na dział kach.

3. Stop spalaniu na działkach!
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Spa la nia od pa dów za ka zu je usta wa o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ków w gmi nach. Oso ba, któ ra spa la od pa -
dy zie lo ne, li ście, ga łę zie w ogro dzie dział ko wym mo że
zo stać uka ra na man da tem w wy so ko ści do 500 zł lub
grzyw ną 5000 zł. Na to miast art. 191. usta wy z dnia 14
grud nia 2012 r. o od pa dach mó wi: Kto wbrew prze pi so -

wi art. 155, ter micz nie prze kształ ca od pa dy po za spa lar -
nią od pa dów lub współ spa lar nią od pa dów pod le ga ka rze
aresz tu lub grzyw ny.

Na le ży tak że pod kre ślić, że za kaz wy pa la nia taw i spa -
la nia li ści jest za pi sa ny rów nież w re gu la mi nie ROD,
któ ry każ dy dział ko wiec po wi nien prze strze gać.

W świe tle pra wa

PZD ra dzi

Za kaz spa la nia po dyk to wa ny jest nie tyl ko do brym są -
siedz twem i wzglę da mi bez pie czeń stwa, ale rów nież eko -
lo gią. Wy pa la nie ma szko dli wy wpływ na gle bę. Ogień
wy ja ła wia ją, a po nad to za bi ja zwie rzę ta i mi kro or ga ni zmy.

Dla te go Kra jo wa Ra da PZD za chę ca do za kła da nia

wła snych kom po stow ni ków. Szcze gó ło we in for ma cje na
ten te mat moż na zna leźć w bez płat nej bro szu rze wy da -
nej przez KR PZD, któ ra do stęp na jest w OZ i w Za rzą -
dach ROD, jak rów nież na stro nie pzd.pl w za kład ce
wy daw nic twa – bro szu ry.

AD

4. Inwestycje budowlane realizowane w sàsiedztwie granic ROD

Wszel kie bu do wy re ali zo wa ne w są siedz twie gra nic
ROD, dział kow cy na zy wa ją in we sty cja mi ob cy mi. W
isto cie jest to wła ści we okre śle nie, po nie waż te in we sty -
cje nie są ogro do wy mi, a je dy nie są sia du ją cy mi z te re -
nem ROD.

W są siedz twie ROD naj czę ściej re ali zo wa ne są no we
bu do wy, rza dziej po le ga ją ce na prze bu do wie, roz bu do -
wie ist nie ją cych już obiek tów bu dow la nych tj. ga ra że,
bu dyn ki miesz kal ne jed no ro dzin ne wol no sto ją ce oraz w
za bu do wie sze re go wej, bu dyn ki biu ro we, ma ga zy ny, ha -
le pro duk cyj no – ma ga zy no we, wia ty z bok sa mi śmiet -
ni ko wy mi, po miesz cze nia go spo dar cze, pie kar nie,
za ple cza so cjal ne przy roż nych po miesz cze niach, a tak -
że bu dow le w zie mi tj. ko lek to ry ka na li za cji sa ni tar nej,
wo do cią gi, bu rzów ki od pro wa dza ją ce wo dę z opa dów
desz czu i śnie gu i wie le in nych bu dów. Czę sto w są siedz -
twie gra nic ROD re ali zo wa ne są in we sty cje po le ga ją ce
na prze kształ ce niu do tych cza so we go prze zna cze nia
obiek tów np. go spo dar czych na pro duk cyj ne i in ne. Zda -
rza ją się też in we sty cje po le ga ją ce na roz biór ce mo stu
sta re go i bu do wie w to miej sce no we go nad rze ką lub
po to kiem.

Dla ROD są sia du ją ce go z nie ru cho mo ścią, na któ rej
re ali zo wa na jest ob ca in we sty cja mo ni to ro wa nie in we -
sty cji roz po czy na się z chwi lą otrzy ma nia za wia do mie -
nia wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej o
wszczę ciu po stę po wa nia w ce lu wy da nia po zwo le nia na
bu do wę. Zgod nie z Ko dek sem po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go stro ny, w tym Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja -
ko użyt kow nik wie czy sty, użyt kow nik nie ru cho mo ści
są sia du ją cy z nie ru cho mo ścią, na któ rej ma być re ali zo -
wa na in we sty cja, ma ją pra wo brać czyn ny udział w każ -

dym sta dium po stę po wa nia, w tym ma ją pra wo wglą du
do do ku men tów. Już na tym eta pie za rzą dy ROD ma ją
pra wo zgło sić swo je uwa gi i za strze że nia np. na uciąż li -
we od dzia ły wa nie przy szłej in we sty cji dla osób prze by -
wa ją cych na te re nie ROD: ha łas ma szyn z hal
pro duk cyj nych, fe tor z bok sów śmiet ni ko wych, bądź z
po miesz czeń ma ga zy nu ją cych roz ma ite od pa dy che -
micz ne Kil ka ta kich za strze żeń w to ku po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go zo sta ło wnie sio nych przez za rzą dy
ROD za po śred nic twem Okrę go we go Za rzą du Su dec kie -
go i oka za ły się one sku tecz ny mi, po nie waż w de cy zji o
po zwo le niu na bu do wę zna la zły się sto sow ne ob wa ro -
wa nia uwzględ nia ją ce wnie sio ne za strze że nia.

Jak z po wyż sze go wy ni ka udział za rzą dów ROD w po -
stę po wa niu w spra wie uzy ska nia przez in we sto ra de cy -
zji ze zwa la ją cej na bu do wę jest ko niecz ny. Za nie dba nie
te go obo wiąz ku mo że spo wo do wać nie od wra cal ne skut -
ki, a względ ny spo kój na dział kach za mie ni się w kosz -
mar ha ła su i in nych uciąż li wo ści. Na tym nie ko niec,
po nie waż w ta kim dys kom for cie dział kow cy nie chcą
prze by wać i naj czę ściej re zy gnu ją z użyt ko wa nia dzia -
łek, a no wi dział kow cy w ta kim są siedz twie dzia łek nie
chcą. Po zo sta je pro blem z wol nym i nie użyt ko wa nym
te re nem ROD, zwłasz cza je śli gmi ny nie wy ra ża ją zgo -
dy na zwró ce nie jej te go te re nu.

Cza sa mi w trak cie wy ko na nia prac przy go to waw czych
lub ro bót bu dow la nych  nie zbęd ne jest wej ście na te ren
są sied niej nie ru cho mo ści, w tym na te ren ROD. Wów -
czas in we stor jest zo bo wią za ny przed roz po czę ciem ro -
bót uzy skać zgo dę wła ści cie la są sied niej nie ru cho mo ści
oraz uzgod nić z nim prze wi dy wa ny spo sób, za kres i ter -
mi ny ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści a tak że ewen tu al ną
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re kom pen sa tę z te go ty tu łu. W sy tu acji nie uzgod nie nia
wa run ków, na wnio sek in we sto ra or gan pań stwo we go
nad zo ru bu dow la ne go w ter mi nie 14 dni od dnia zło że -
nia wnio sku w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej roz strzy -
ga o nie zbęd no ści wej ścia na te ren są sied niej nie ru -
cho mo ści. Ewen tu al ne szko dy po wsta łe z te go ty tu łu po -
kry wa in we stor.

W nie któ rych sy tu acjach, w za leż no ści od cha rak te ru
in we sty cji, za cho dzi po trze ba zba da nia od dzia ły wa nia
jej na śro do wi sko w ce lu do ko na nia oce ny i wy da nia sto -
sow nej de cy zji.

Za rzą dy ROD zwra ca ją tak że uwa gę na od le głość re -
ali zo wa nej bu do wy od gra ni cy te re nu Ogro du. Wpraw -
dzie in we stor ma wie dzę z de cy zji o lo ka li za cji
in we sty cji w ja kiej od le gło ści od są sied niej nie ru cho mo -
ści po wi nien re ali zo wać bu do wę, jed nak zda rza się, że
wy bu do wał dom w od le gło ści 1 me tra od gra ni cy te re nu

ROD. W ta kiej sy tu acji za rów no in we stor jak i ROD ma -
ją pro ble my. Nad zór bu dow la ny nie wy da in we sto ro wi
de cy zji o po zwo le niu na użyt ko wa nie do mu, a dział ko -
wiec użyt ku ją cy dział kę nie mal że w bez po śred nim są -
siedz twie wy bu do wa ne go do mu ma za strze że nia do
za rzą du ROD, któ ry nie zwró cił na to uwa gi.

Po nad to, czę sto pod czas bu do wy po wsta ją róż ne nie
prze wi dzia ne pro ble my, np. osu wa nie się zie mi, za le wa nie
dzia łek w ROD, po rzu ca nie na te ren ROD od pa dów bu -
dow la nych. Wy stę pu ją tak że przy pad ki, że in we stor nisz -
czy ogro dze nie te re nu ROD, po nie waż od pa dy bu dow la ne
z pla cu bu do wy prze rzu ca na gra ni cę te re nu ROD.

Pod su mo wu jąc te mat do ty czą cy in we sty cji re ali zo wa -
nych w są siedz twie te re nu ROD na le ży stwier dzić, że za -
rzą dy ROD ma ją obo wią zek ich mo ni to ro wa nia na
każ dym eta pie aby nie do pu ścić do na ru sze nia in te re sów
dział kow ców i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ma rio la Pyp no - OZ Su dec ki

Mi ni mal ną od le głość al ta ny od gra ni cy dział ki okre śla
§ 59 ust. 5 ak tu al nie obo wią zu ją ce go re gu la mi nu ROD i
wy no si ona 3 me try. Ta ka od le głość obo wią zu je od kil -
ku dzie się ciu lat. Rów no cze śnie w ust. 6 te go pa ra gra fu
jest po da ny je dy ny wy ją tek od tej za sa dy. Je że li plan za -
go spo da ro wa nia ogro du prze wi du je usy tu owa nie al ta ny
na dział ce, dział ko wiec jest zo bo wią za ny do wy bu do wa -
nia al ta ny we wska za nym miej scu i wów czas nie obo -
wią zu je mi ni mal na od le głość od gra ni cy dział ki, bo
de cy du ją ce jest miej sce wska za ne w pla nie za go spo da ro -
wa nia ROD. Ma to za sto so wa nie szcze gól nie w przy pad -
ku dzia łek o nie ty po wych roz mia rach - np. wą skich, a
tak że ogro dów usy tu owa nych na zbo czach wznie sień o
znacz nym na chy le niu. W obu przy pad kach nie jest moż -

li we wy bu do wa nie al ta ny za cho wu jąc mi ni mal ną jej od -
le głość od gra ni cy dział ki.

Re gu la min nie za wie ra na to miast prze pi su, któ ry ze -
zwa lał by na wy bu do wa nie al ta ny w od le gło ści mniej -
szej niż 3 me try za zgo dą są sia da. Sko ro prze pi sy nie
prze wi du ją ta kiej moż li wo ści, to zna czy, że nie moż na
wy bu do wać al ta ny bli żej gra ni cy dział ki niż 3 me try, gdy
zgo dzi się na to są siad. Ta ka sa ma za sa da obo wią zu je w
przy pad ku na sa dzeń, czy np. szklar ni, kom po stow ni ka.
Re gu la min wska zu je mi ni mal ną od le głość i rów no cze -
śnie nie upo waż nia żad ne go or ga nu Związ ku do wy ra -
ża nia zgo dy na od stęp stwa od mi ni mal nych od le gło ści,
a tak że nie ma mo wy o wy ra ża niu zgo dy przez są sia dów.

MP

5. Czy mog´ wybudowaç altan´ w odległoÊci mniejszej ni˝ 3 metry od
ogrodzenia działki za pisemnà zgodà sàsiada? 

1. List Premier Ewy Kopacz do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
pra gnę ser decz nie po dzię ko wać za wspa nia łe przy ję -

cie oraz po moc w or ga ni za cji spo tka nia w Tcze wie w ra -
mach 56. Kra jo wych Dni Dział kow ca. Pro szę rów nież
przy jąć wy ra zy naj wyż sze go uzna nia dla wszyst kich

współ pra cow ni ków, za an ga żo wa nych w dzia ła nie kie ro -
wa ne go przez Pa na Związ ku. Dzię ki Pań stwa za an ga żo -
wa niu, pa sji i po zy tyw nej ener gii, ra do sne wspo mnie nia
z tej wi zy ty po zo sta ną na dłu go w mo jej pa mię ci ja ko
jed ne z naj mil szych.

VIII. PODZI¢KOWANIA – KRAJOWE DNI DZIA¸KOWCA
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Prze sy ła jąc po dzię ko wa nia za nie oce nio ne wspar cie,
ży czę Pa nu cier pli wo ści i wy trwa ło ści, a tak że wie lu

suk ce sów oraz po czu cia za wo do we go i ży cio we go speł -
nie nia.

Pre mier RP
Ewa Ko pacz

War sza wa, dnia 14 wrze śnia 2015 r.

2. Minister Ârodowiska Maciej Grabowski dzi´kuje działkowcom za
mo˝liwoÊç udziału w Krajowych Dniach Działkowca 

Sza now ni Pań stwo,
Dzię ku ję za moż li wość wzię cia udzia łu w co rocz nym

świę cie dział kow ców, zor ga ni zo wa nym przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, tym ra zem - w Tcze wie. Był to
czas za rów no do swo bod nych roz mów, jak i po waż nych
dys ku sji sys te mo wych.

Jed nym z nad rzęd nych ce lów, któ re przy świe ca ją mi
w służ bie pu blicz nej jest ak ty wi za cja oby wa te li i bu do -
wa nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Dla te go cie szy
mnie ak tyw ność dział kow ców, prze ja wia ją ca się choć by
w przy go to wa niu pro jek tu oby wa tel skie go usta wy o
ogro dach dział ko wych. Wa sze za an ga żo wa nie i zdol ność

sa mo or ga ni za cji mo że być przy kła dem dla in nych Po la -
ków. Cie szę się, że uda ło się w ostat nim ro ku uchwa lić
pra wo, dzię ki któ re mu przed roz biór ką ochro nio nych zo -
sta ło ok. 900 tys. al tan dział ko wych.

Mam na dzie ję, że dział kow cy bę dą na dal pre zen to wać
tak otwar tą po sta wę, i że te re ny dział ko we sta ną się ko -
lej ny mi, obok par ków i ogro dów, miej sca mi re kre acji
miej skiej.

Jesz cze raz dzię ku ję za go ści nę na ob cho dach Kra jo -
wych Dni Dział kow ca, a sa mym dział ko wi czom ży czę
wszel kiej po myśl no ści i wie lu sło necz nych dni wy po -
czyn ku.

Z po wa ża niem
Mi ni ster Śro do wi ska
Ma ciej Gra bow ski

War sza wa, dnia 7 wrze śnia 2015 r.

1. Ârodki unijne szansà na rozwój ogrodów

Ro dzin ne ogro dy dział ko we speł nia ją sze reg waż -
nych funk cji eko lo gicz nych, ochron nych i es te tycz -
nych nie zbęd nych każ de mu czło wie ko wi. Po zwa la ją
ob co wać na co dzień z przy ro dą i ma ją zna czą cy
wpływ na po pra wę wa run ków so cjal nych i kom for tu
ży cia ich użyt kow ni ków. 

Jed nak z ro ku na rok co raz wię cej lu dzi do strze ga w

ogro dach dział ko wych po ten cjał nie tyl ko wy po czyn ko -
wy czy so cjal ny, ale tak że in te gra cyj ny dla lo kal nej spo -
łecz no ści. Dla te go nie zwy kle waż ny jest roz wój
ogro dów dział ko wych by sta wa ły się co raz bar dziej
przy ja zne dla spo łe czeń stwa i miast. Jed no cze śnie ich
roz wój to tak że spo sób na ich obro nę przed li kwi da cją i
sprze da żą ich grun tów na ce le ko mer cyj ne.

In we sty cje dla ROD

Ogro dy w mia stach mu szą się zmie niać i nie cho dzi tu
tyl ko o otwar cie bram ROD dla spo łe czeń stwa. Wszak
ogro dy dział ko we to zie lo ne płu ca miast, czę sto je dy ne

tak ogrom ne zie lo ne ośrod ki na prze strze ni wie lu ki lo -
me trów. - Ogro dy dział ko we po win ny być czy ste,
schlud ne, es te tycz ne i tęt nią ce ży ciem, by móc być wi -

IX. FUNDUSZE UE
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zy tów ką w mia stach – mó wił pod czas XII Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców Eu ge niusz Kon drac ki. 

Te go wszyst kie go nie da się jed nak osią gnąć bez in -
we sty cji w za go spo da ro wa nie i upo rząd ko wa nie prze -
strze ni ogro dów, bu do wę ale jek, urzą dzeń tzw. ma łej
ar chi tek tu ry, oświe tle nia, pla ców za baw czy ze wnętrz -
nych si łow ni. Dzię ki ta kim in we sty cjom moż li we sta nie
się otwo rze nie czę ści wspól nej ogro dów dla osób za -
miesz ku ją cych ota cza ją ce te re ny, aby nie tyl ko dział -
kow cy, ale rów nież miesz kań cy miast mo gli cie szyć się
pięk nem przy ro dy pre zen to wa nej w ogro dach.

Skąd jed nak wziąć na to pie nią dze? Wszak wia do mo,

że więk szość dział kow ców to lu dzie mniej za moż ni – są
to mło de mał żeń stwa roz po czy na ją ce do pie ro ży cie za -
wo do we, pra cow ni cy bu dże tów ki, eme ry ci, ren ci ści.
Tym cza sem gmi ny, ja ko wła ści cie le grun tów ROD nie
ma ją za zwy czaj pie nię dzy na wet na po kry cie naj pil niej -
szych po trzeb ogro dów, a co do pie ro na ko lej ne in we -
sty cje. Po mi mo, że ogro dy w myśl usta wy o ROD z 13
grud nia 2013 r. peł nią ro lę miejsc uży tecz no ści pu blicz -
nej, urzęd ni cy nie zwy kle rzad ko przy zna ją im do ta cje na
in we sty cje. Ma rze nia dział kow ców o ogro dach na mia -
rę XXI wie ku mo że się jed nak wkrót ce speł nić, a to za
spra wą środ ków unij nych.

Rze ka unij nych pie nię dzy

W la tach 2014-2020 Unia Eu ro pej ska prze zna czy ła dla
Pol ski 82,5 mld eu ro, co spra wia że je ste śmy naj więk -
szym be ne fi cjen tem po mo cy unij nej. Po przez trans fer
fun du szy z bo gat szych państw człon kow skich do uboż -
szych kra jów i re gio nów wspie ra na jest re struk tu ry za cja
i mo der ni za cja go spo da rek kra jów UE, w tym tak że i
Pol ski. Jed nak to już ostat nia  szan sa na tak du że wspar -
cie, bo wiem za 5 lat unij na po moc dla Pol ski się skoń czy.

Z pie nię dzy prze ka zy wa nych do Pol ski aż 37 mln to
pie nią dze znaj du ją ce się w ge stii sa mo rzą dów wo je wódz -
twa w ra mach Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych.
- Wierz cie mi tam są moż li wo ści, z któ rych Zwią zek mo -
że i po wi nien ko rzy stać – mó wił dział kow com pod czas

Kra jo wych Dni Dział kow ca w Tcze wie Mar sza łek Wo je -
wódz twa Po mor skie go Mie czy sław Struk.

Jed nym z prio ry te tów pro gra mów unij nych jest po pra -
wa po zio mu ży cia miesz kań ców państw człon kow skich.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko sto wa rzy sze nie mo -
że ko rzy stać ze środ ków unij nych.  To waż ne, bo aby
ogro dy dział ko we mo gły do brze słu żyć miesz kań com
miast i mia ste czek, by by ły no wo cze sne i mo gły w peł -
ni od po wia dać na po trze by spo łe czeń stwa, ko niecz ne są
in we sty cje w ich in fra struk tu rę. Dla te go Pol ski Zwią zek
Dział kow ców chcąc wy ko rzy stać po ja wia ją cą się szan -
sę pod jął sze reg dzia łań zmie rza ją cych do po zy ska nia
środ ków z pro gra mów UE.

Zwią zek ru sza do bo ju

W ma ju br. Pre zy dium KR PZD przy ję ło sta no wi sko w
spra wie moż li wo ści po zy ski wa nia fun du szy unij nych
przez PZD. Przed sta wio ny pod czas na ra dy pre ze sów i
dy rek to rów biur okrę go wych za rzą dów te mat fun du szy
unij nych dla ogro dów dział ko wych wzbu dził du że za in -
te re so wa nie, po nie waż po trze by ogro dów są ogrom ne.
W czerw cu br, te ma tem za ję ła się za tem Kra jo wa Ra da
PZD, któ ra pod ję ła uchwa łę w spra wie przy ję cia za ło -
żeń dla struk tur PZD w za kre sie po zy ski wa nia środ ków
unij nych na po trze by PZD i ROD. Zwią zek uznał za ko -
niecz ne za an ga żo wa nie wszyst kich struk tur PZD w ubie -
ga nie się o fun du sze z pro gra mów unij nych, w ce lu
po zy ski wa nia środ ków na bu do wę no wej in fra struk tu ry
ogro do wej i roz wój wszech stron nych dzia łań, z po żyt -
kiem dla dział ko wych ro dzin i spo łecz no ści miast. 

Za pla no wa no stwo rze nie wspól ne go sys te mu po zy ski -
wa nia środ ków unij nych po cząw szy od Kra jo wej Ra dy
PZD, po okrę go we za rzą dy PZD i za rzą dy ROD. KR
PZD zo bo wią za ła struk tu ry Związ ku do pod ję cia sto -
sow nych de cy zji w spra wach ka dro wych, by za pew nić
me ry to rycz ną ob słu gę w za kre sie ko rzy sta nia z pro gra -
mów unij nych, upo wszech nia nia o nich wie dzy w

Związ ku oraz do przy go to wa nia od po wied nich wnio -
sków. 

Tak że XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD wska zał po -
zy ski wa nie środ ków z Unii Eu ro pej skiej za prio ry te to -
we za da nie dla ca łej or ga ni za cji. „Przed ogro da mi
dział ko wy mi otwie ra ją się no we moż li wo ści. Ko rzy sta -
jąc z róż nych pro gra mów moż na zre ali zo wać sze reg
waż nych dla roz wo ju ogro dów pro jek tów” - na pi sa li de -
le ga ci w jed no gło śnie pod ję tym sta no wi sku. W po ło wie
lip ca do wszyst kich Mar szał ków Wo je wództw wpły nę ły
de kla ra cję udzia łu Związ ku, ja ko part ne ra spo łecz ne go,
w pra cach nad for mu ło wa niem za pi sów do ku men tów
stra te gicz nych, ma ją cych na ce lu do bro miesz kań ców
wo je wództw. W sierp niu Pre zy dium PZD wska za ło jed -
nak, że ko niecz na jest or ga ni za cja bez po śred nich spo -
tkań z Mar szał ka mi Wo je wództw w ce lu przed sta wie nia
pro ble mu, po trzeb, moż li wo ści i ocze ki wań ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w za kre sie środ ków unij nych. Po -
zy ski wa nie środ ków unij nych jest obec nie prio ry te to -
wym za da niem re ali zo wa nym przez ca ły Zwią zek.
Zo sta ło ono tak że wpi sa ne do ra mo we go pro gra mu dzia -
ła nia dla struk tur PZD na ko lej ną ka den cję.
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Pro gra mów unij nych jest du żo. Po zo sta je jed nak py ta -
nie, z któ rych mo że sko rzy stać PZD. Do ta cje unij ne
moż na uzy skać w pro gra mach o cha rak te rze ogól no kra -
jo wym, a tak że z 16 pro gra mów re gio nal nych. Z po śród
ogól no kra jo wych pro gra mów pod uwa gę wzię to ta kie
pro gra my, jak: „In fra struk tu ra i Śro do wi sko”, „Wie dza
Edu ka cja Roz wój" i „Pol ska Wschod nia”.

Na le ży zwró cić uwa gę, że naj więk sze szan se na uzy ska -
nie do ta cji ma ją dzia ła nia zmie rza ją ce do pod no sze nia
stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia, ochro ny śro do wi -
ska przy rod ni cze go i skład ni ków przy ro dy, przy wra ca nie
spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów zde gra do wa nych oraz
ogól na po pra wa wa run ków by to wych. Są to ini cja ty wy
wpi su ją ce się w dzia łal ność sta tu to wą PZD.

Moż li we jest też po zy ska nie do fi nan so wa nia na roz -
wój in fra struk tu ry słu żą cej do pro du ko wa nia od na wial -
nych źró deł ener gii na po trze by in dy wi du al ne wszys-
t kich użyt kow ni ków da ne go ogro du. Ta ka in we sty cja
mia ła by dla ogro dów dział ko wych nie ba ga tel ne zna cze -

nie. Po zwo li ła by bo wiem na unie za leż nie nie się ogro -
dów od ze wnętrz nych do staw ców ener gii elek trycz nej,
gdyż ogród bę dzie pro du ko wał ener gię na wła sne po trze -
by, a co za tym idzie - ob cią że nia fi nan so we dla ogro -
dów i dział kow ców z pew no ścią by zma la ły. Co wię cej,
nad wyż ki tej ener gii moż na by od sprze da wać, a po zy -
ska ne w ten spo sób środ ki wspar ły by dzia łal ność sta tu -
to wą ROD.

Zwią zek za chę ca tak że Za rzą dy ROD i OZ PZD do ko -
rzy sta nia z pro gra mów, któ re po zwa la ją uzy skać do fi -
nan so wa nie na roz wój dzia łal no ści edu ka cyj nej
po le ga ją cej na pro wa dze niu cy klicz nych szko leń do ty -
czą cych przede wszyst kim edu ka cji eko lo gicz nej, za sad
funk cjo no wa nia eko sys te mów, wy ko rzy sty wa nia od na -
wial nych źró deł ener gii, itp. Moż li we jest tak że po zy -
ska nie wspar cia fi nan so we go na ak ty wi za cję osób
star szych po przez utwo rze nie dzien nych do mów i klu -
bów dla se nio rów, któ re mo gły by jed no cze śnie speł niać
funk cję uni wer sy te tu trze cie go wie ku.

Na ja kie in we sty cje do fi nan so wa nie?

Trwa ją szko le nia

Uzy ska nie wspar cia fi nan so we go z Unii Eu ro pej skiej
wy ma ga zło że nia kom plet niej do ku men ta cji, w tym
szcze gó ło we go uza sad nie nia pla no wa ne go pro jek tu. To
czyn no ści pra co chłon ne, ale i wy ma ga ją ce od po wied nie -
go przy go to wa nia. 

Obec nie waż nym za da niem wszyst kich struk tur PZD
jest do tar cie z wie dzą na te mat fun du szy UE do ROD 
i dział kow ców. W okrę gach or ga ni zo wa ne są na ra dy 
i szko le nia, roz po wszech nia ne są ma te ria ły in for ma cyj -
ne. Spo tka nia in for ma cyj ne i warsz ta to we od by ły się już
m.in. w War sza wie, Płoc ku, Pi le, Szcze ci nie czy na Ślą -

sku, a to za le d wie po czą tek. Za in te re so wa nie te ma tem
po zy ski wa nia środ ków z UE jest bar dzo du że. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, do strze ga jąc to, nie usta nie w
po dej mo wa niu dal szych dzia łań, aby w peł ni wy ko rzy -
stać moż li wo ści ja kie da ją fun du sze eu ro pej skie.

War to wie dzieć, że wie dza o sku tecz nym po zy ski wa -
niu środ ków unij nych pro mo wa na jest tak że we wszyst -
kich pu bli ka cjach związ ko wych i na stro nach in ter -
ne to wych Kra jo wej Ra dy PZD, okrę go wych za rzą dów
PZD i za rzą dów ROD.

Pie nią dze dla ogro dów

Od 2004 r. w Pol sce do fi nan so wa nie z UE uzy ska ło
oko ło 200 tys. pro jek tów. Na to, by do łą czyć do te go gro -
na i sko rzy stać ze środ ków eu ro pej skich jesz cze nie jest
za póź no. Każ de do dat ko we środ ki na roz wój ogro dów
dział ko wych są ol brzy mią szan są dla ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. 

Bez wąt pie nia środ ki unij ne mo gą stać się nie oce nio -

nym wspar ciem w mo der ni za cji i eko lo gi za cji ROD. Naj -
więk sze szan se na suk ces ma ją przed się wzię cia wy ni ka ją -
ce z po trzeb be ne fi cjen ta, wpi su ją ce się w je go
dzia łal ność, ba zu ją ce na je go wie dzy i do świad cze niu. W
przy pad ku ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce wie lo let -
nie do świad cze nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców z
pew no ścią bę dzie atu tem w sta ra niach o unij ne fun du sze.

AH
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W ro dzin nych ogro dach dział ko wych na stał spo kój.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców za dbał o uchwa le nie
wszel kich ak tów praw nych, któ re gwa ran tu ją sta bi li -
za cję i ich dal sze ist nie nie. Wśród nich jest usta wa o
ROD, usta wa wpro wa dza ją ca do za pi sów pra wa de fi -
ni cję al ta ny, sta tut PZD i re gu la min ROD. Dziś, kie dy
dział kow cy mo gą czuć się bez piecz nie pod skrzy dła mi
Związ ku, przy szedł czas na roz wój i mo der ni za cję
ogro dów. Po trze by jed nak są bar dzo du że, któ re sa -
mo rzą dy za spo ka ja ją do ta cja mi tyl ko w nie wiel kim
stop niu. Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sta no wił za -
tem po szu kać pie nię dzy w in nych źró dłach. Jed nym z
nich są fun du sze eu ro pej skie, któ re mo gą oka zać się
du żym za strzy kiem go tów ki dla pol skich ogro dów.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców pro wa dzi 4.846 ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Tyl ko w sa mym 2014 ro ku
prze zna czył na in we sty cje i re mon ty bli sko aż 5 mi lio nów
zło tych (!). Do naj waż niej szych zre ali zo wa nych za dań na -
le ża ła bu do wa i mo der ni za cja ogro dzeń, sie ci wo do cią go -

wych i ener ge tycz nych, do mów dział kow ca, dróg i alej,
ochro na śro do wi ska i bu do wa te re nów re kre acyj nych
m.in. si łow ni ple ne ro wych czy pla ców za baw. In we sty cje,
któ rych by ło w su mie po nad 2 ty sią ce, zo sta ły prze pro wa -
dzo ne w aż 1.380 ogro dach. Nie za spo ko iło to jed nak
wszyst kich po trzeb ogro dów. W sy tu acji, kie dy ocze ku je
się od dział kow ców otwar cia ogro dów na lo kal ną spo łecz -
ność wy ma ga ją one jesz cze więk sze go wkła du fi nan so -
we go. Dział kow cy, któ rzy za chwy ce ni są per spek ty wą
otwar tych ogro dów, roz kła da ją bez rad nie rę ce. Nie ste ty
na wet Sa lo mon z pu ste go nie na le je. 

Po ja wia się jed nak szan sa na uno wo cze śnie nie i do po -
sa że nie ogro dów. Są nią fun du sze unij ne, któ rych po zy -
ski wa nie Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sta wił so bie
za prio ry tet w obec nej, do pie ro co roz po czę tej ka den cji.
Po zy ski wa nie ich wy ma ga jed nak za an ga żo wa nia
wszyst kich struk tur PZD i sa mych dział kow ców. Bo -
wiem trze ba wie dzieć nie tyl ko z ja kich pro gra mów UE
moż na sko rzy stać, ale tak że jak to zro bić.

2. Unijne pieniàdze w polskich ogrodach

Pro gra my ope ra cyj ne 

Unia Eu ro pej ska ofe ru je bo ga ty wa chlarz pro gra mów
ope ra cyj nych, z któ rych moż na po zy skać fun du sze w
wie lu ob sza rach. Te, któ re do ty czą ro dzin nych ogro dów
dział ko wych sku pio ne są na pod no sze niu stan dar dów
eko lo gicz nych oto cze nia, ochro nie śro do wi ska przy rod -
ni cze go, po zy ski wa niu od na wial nych źró deł ener gii,
edu ka cji i roz wo ju in fra struk tu ry te re nów wspól nych
ogro du. Za li cza się do nich Pro gram Ope ra cyj ny Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich, Pro gram Ope ra cyj ny In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko, Pro gram Ope ra cyj ny RYBY oraz

16 Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych.
Na le ży jed nak pa mię tać, że to PZD ja ko sto wa rzy sze -

nie mo że wy stę po wać o śrżod ki unij ne dla ogro dów za
po śred nic twem Za rzą dów ROD, a nie dział kow cy z wol -
nej sto py. War to tak że za zna czyć, że nie któ re z pro gra -
mów wy ma ga ją ści słej współ pra cy z jed nost ka mi
sa mo rzą du te ry to rial ne go, szcze gól nie przy więk szych
in we sty cjach. To waż ne, gdyż nie każ dy pro gram skie ro -
wa ny jest do or ga ni za cji po za rzą do wych, ale z po wo dze -
niem mo że być re ali zo wa ny w part ner stwie, np. z gmi ną.

PO Roz wój Ob sza rów Wiej skich

Pro gram Ope ra cyj ny Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
jest pro gra mem, któ ry obej mu je swo im za się giem ca łą
Pol skę z wy łą cze niem miast, któ rych licz ba miesz kań -
ców prze kra cza 20 ty się cy. Dla ro dzin nych ogro dów
dział ko wych jest do stęp ny w za kre sie edu ko wa nia spo -
łecz no ści lo kal nej o ochro nie śro do wi ska, zmia nach kli -
ma tycz nych i in no wa cjach, roz wo ju in fra struk tu ry
ogro du w przy pad ku, gdy jest ona ogól no do stęp na i słu -
ży tu ry sty ce, re kre acji bądź dzia ła niom kul tu ral nym, a
tak że we wspar ciu roz wo ju pro duk tów lo kal nych i dzie -
dzic twa lo kal ne go.

Ko rzy sta jąc z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wój Ob sza -
rów Wiej skich moż na otrzy mać po kry cie kosz tów za ku -
pu dóbr i usług, wy ko na nia ro bót bu do wal nych,
or ga ni za cji i prze pro wa dze nia spo tkań, szko leń i wy da -
rzeń pro mo cyj nych, a tak że naj mu, dzier ża wy lub za ku -
pu opro gra mo wa nia, sprzę tu, na rzę dzi, urzą dzeń lub

ma szyn, ma te ria łów lub przed mio tów (tyl ko rze czy no -
we, nie ma moż li wo ści re fun da cji za ku pu rze czy uży wa -
nych), za kup środ ków trans por tu, za trud nie nia osób
za an ga żo wa nych w re ali za cję ope ra cji (tyl ko w przy pad -
ku ope ra cji o cha rak te rze szko le nio wym) oraz po kry cia
ogól nych in nych kosz tów zwią za nych z ope ra cją. Oczy -
wi ście wszyst ko jest uza leż nio ne od pro jek tu ja ki chce -
my zre ali zo wać i na szych po trzeb.

Uczest nic two w tym pro gra mie wy ma ga jed nak speł -
nie nia kil ku wa run ków. Wnio sko daw ca mu si wy ka zać
się do świad cze niem i uza sad nić  po ten cjał swo je go po -
my słu, po sia dać od po wied nie kwa li fi ka cje oraz pro wa -
dzić dzia łal ność zmie rza ją cą do re ali za cji ce lu. W
przy pad ku PZD ope ra cja nie mu si być uza sad nio na eko -
no micz nie, gdyż do ty czy nie od płat ne go bądź nie ko mer -
cyj ne go udo stęp nia nia ogól no do stęp nej in fra struk tu ry
ogro du.
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In nym pro gra mem, z któ re go mo gą sko rzy stać ro dzin -
ne ogro dy dział ko we jest Pro gram Ope ra cyj ny In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko. W je go ob rę bie moż na
re ali zo wać za da nia z za kre su do sto so wy wa nia się do za -
mian kli ma tycz nych z uwzględ nie niem zwięk sze nia od -
por no ści na klę ski ży wio ło we. Po nad to do ty czy on tak że
dzia łań zwią za nych z go spo dar ką od pa da mi ko mu nal ny -
mi, w tym m.in. za pew nie nie wła ści wej in fra struk tu ry
do za go spo da ro wa nia od pa da mi. W ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko moż na też po -
zy skać pie nią dze na go spo dar kę  wod no – ście ko wą - w
tym bu do wę, prze bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry
wo do cią go wej (ujęć wo dy, sta cji uzdat nia nia wo dy, sie -

ci wo do cią go wych), a tak że za kup sprzę tu do wy kry wa -
nia nie kon tro lo wa nych prze cie ków z sie ci wo do cią go -
wej. Uwa ga, bu do wa ka na li za cji desz czo wej jest jed nak
moż li wa tyl ko w przy pad ku, gdy wnio sko daw ca pla nu -
je re ali zo wać jed no cze śnie in we sty cje do ty czą ce ka na -
li za cji sa ni tar nej i desz czo wej. 

In nym dzia ła niem te go pro gra mu ope ra cyj ne go, w któ -
re wpi su ją się ro dzin ne ogro dy dział ko we, jest po pra wa
ja ko ści śro do wi ska miej skie go, któ ra obej mu je pro jek ty
ma ją ce na ce lu re kul ty wa cję lub oczysz cza nie te re nów
ska żo nych w wy ni ku awa rii lub dzia łań prze my sło wych,
jak rów nież te re nów zde gra do wa nych, zde wa sto wa nych
luz za nie czysz czo nych.

PO In fra struk tu ra i Śro do wi sko

PO RYBY

RYBY, czy li Pro gram Ope ra cyj ny „Zrów no wa żo ny
roz wój sek to ra ry bo łów stwa i nad brzeż nych ob sza rów
ry bac kich” ma na ce lu re ali za cję pol skiej po li ty ki ry bac -
kiej. Jed nym z je go prio ry te tów jest po pra wa ja ko ści ży -
cia na ob sza rach za leż nych od ry bac twa. To wła śnie w
ra mach te go prio ry te tu wnio sko wa li o do ta cję świ no uj -
scy dział kow cy, któ rzy dziś cie szą się z no we go sys te -
mu me lio ra cyj ne go w swo im ogro dzie. Po my sło wi
dział kow cy otrzy ma li aż 520 tys. zł na in we sty cję w
ROD „Ko twi ca” i w ROD „Oa za” w Świ no uj ściu. Me -
lio ra cja ogro dów by ła im bar dzo po trzeb na. Dział ki od
wie lu lat by ły pod ta pia ne, co po wo do wa ło du że stra ty w
upra wach. Bie żą ce na pra wy oka zy wa ły się nie wy star -

cza ją ce, a zgro ma dze nie środ ków na ca łą in we sty cję by -
ło po za za się giem dział kow ców. W tej sy tu acji wspar cie
unij ne oka za ło się bar dzo cen ne. Roz wią za niem ich kło -
po tów był pro gram ope ra cyj ny RYBY. Naj więk szym
wy zwa niem w ca łym pro ce sie apli ka cyj nym oka za ło się
skom ple to wa nie wy ma ga nej do ku men ta cji, ale i z tym
dział kow cy so bie po ra dzi li. Co waż ne, po zy ski wa nie
środ ków unij nych wy ma ga wkła du wła sne go do in we -
sty cji, dla te go w ogro dach zo sta ły ze bra ne do dat ko we
skład ki. Pie nią dze z UE po kry ły aż 84 proc. ca łe go kosz -
tu in we sty cji (!). To nie oce nio ny za strzyk go tów ki dla
świ no uj skich ogro dów.

Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne

Ro dzin ne ogro dy dział ko we po za pro gra ma mi ogól no -
pol ski mi mo gą tak że sko rzy stać z 16 Re gio nal nych Pro -
gra mów Ope ra cyj nych. Ich ce lem jest wspie ra nie
roz wo ju wszyst kich re gio nów. Fun du sze za rzą dza ne są
w tym przy pad ku nie przez wła dze cen tral ne, a in sty tu -
cje sa mo rzą do we – czy li za rzą dy wo je wództw. Każ de
wo je wódz two ma wła sny pro gram ope ra cyj ny. W za leż -

no ści od re gio nu moż na sta rać się o środ ki na po szcze -
gól ne in we sty cje m.in. wy po sa że nie ogro dów w pa ne le
sło necz ne. Że by spraw dzić ofer tę na ja kie in we sty cje
moż na po zy skać pie nią dze w swo im re gio nie na le ży
wejść na stro nę in ter ne to wą Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go  w swo im wo je wódz twie. 

Mam po mysł, ale co da lej?

Kie dy już do wie dzia łeś się z ja kich pro gra mów unij -
nych moż na po zy skać pie nią dze dla Two je go ogro du, a
Twój po mysł na in we sty cje mie ści się w ra mach ich prio -
ry te tów, mu sisz opra co wać sto sow ny wnio sek. Sta rać się
moż na o do fi nan so wa nie każ de go po my słu na in we sty -
cje je śli tyl ko po tra fisz go do brze uza sad nić, że speł nia
on wy ma ga nia sta wia ne w pro gra mie. Wła śnie dla te go
po wi nie neś za po znać się ze szcze gó ło wy mi kry te ria mi
pro gra mu, a przede wszyst kim z je go har mo no gra -
mem(!). Wszyst kie te in for ma cje znaj dziesz na stro nie

in ter ne to wej po szcze gól nych pro gra mów.
Kie dy już zło żysz wnio sek zo sta nie on pod da ny ana li -

zie i oce nie. Z wnio sko daw ca mi, któ rych pro jek ty zo sta -
ną za ak cep to wa ne zo sta nie pod pi sa na umo wa o
do fi nan so wa nie. Po tym eta pie na stę pu je re ali za cja in -
we sty cji. Na stęp nie cze ka Cię jesz cze kon tro la, jej pro -
mo cja i roz li cze nie.Wię cej in for ma cji o pro gra mach
unij nych skie ro wa nych do ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i ba zę kon tak tów znaj dziesz na stro nie pzd.pl w
za kład ce ak tu al no ści – fun du sze unij ne.
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