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Ko rzyÊci dla ruchu
ogrodnictwa dzia∏kowego

Kra jo wa Ra da 
Pol skie go Zwiàz ku Dzia∏ kow ców

W zwiàzku z wy ro kiem Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go z dn. 11 lip ca 2012 r. 
w spra wie  usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko wych in -
for mu je my, ˝e do bie gajà koƒca pro wa dzo ne w PZD pra ce nad pro jek tem no wej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko wych. G∏ów nym za∏o˝eniem opra co wa ne -
go przez Zwiàzek pro jek tu jest mak sy mal ne za bez pie cze nie praw dzia∏kow ców 
i ogro dów przy jed no cze snym re spek to wa niu ogra ni czeƒ  wy ni kajàcych z wy ro ku
Trybuna∏u Konstytucyjnego.  

Dzi´ki pro po no wa nym roz wiàza niom in te re sy dzia∏kow ców oraz przysz∏oÊç
ro dzin nych ogro dów dzia∏ko wych zo sta∏yby od po wied nio za bez pie czo ne. In -
tencjà pro jek tu usta wy jest rów nie˝ za pew nie nie p∏yn ne go przejÊcia z obec nej

for my praw nej w nowà for mu∏´ or ga ni za cji ogro dów, tak by nie pro wa dzi∏o to
do nie po kojàcych i nie bez piecz nych zja wisk dla dzia∏kow ców.   

Tworzàc pro jekt usta wy wzi´to pod uwag´ doÊwiad cze nia ostat nich 20 lat,
któ re wska zujà po trzeb´ za cho wa nia  in te gra cji ru chu ogrod nic twa dzia∏ko we -
go przy  jed no cze snym za gwa ran to wa niu wol noÊci zrze sza nia. Je steÊmy prze ko -
na ni, ˝e aby sku tecz nie re pre zen to waç i bro niç dzia∏kow ców, niezb´dna jest
ogól no pol ska or ga ni za cja re pre zen tujàca ich in te re sy. To od de cy zji sa mych
dzia∏kow ców, a nie usta wo daw cy, po win no za le˝eç, czy chcà oni po zo sta waç
cz∏on ka mi ogól no pol skiej or ga ni za cji, czy te˝ byç po za nià.  Po ni˝ej przed sta wia -
my ko rzyÊci pro jek tu no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko wych. 

ZWIÑZKOWY PROJEKT USTAWY 
o rodzinnych ogrodach działkowych 

• Ogród mo˝e byç pro wa dzo ny tyl ko przez jed no sto -
wa rzy sze nie ogro do we;

• Zwol nie nia po dat ko we dla sto wa rzy sze nia ogro do-
we go; 

• In fra struk tu ra ogro du sta no wi w∏asnoÊç sto wa rzy sze -
nia ogro do we go;

• Obo wiàzek od bu do wa nia ogro du na te re nie za mien -
nym w przy pad ku li kwi da cji ogro du;

•Or ga ni za cja dział kow ców otrzy mu je ty tuł praw ny do
te re nu za mien ne go od po wia da jà cy te mu, któ ry mia ła do
li kwi do wa ne go ogro du, a tak˝e od szko do wa nie za skład -
ni ki majàt ko we sta no wià ce je go wła snoÊç, a nie pod le ga -
jà ce od two rze niu i re kom pen sat´ za kosz ty i stra ty po nie-
sio ne w zwiàz ku z li kwi da cjà ogro du;

• Li kwi da cja ogro du jest do pusz czal na, gdy nie jest
sprzecz na z pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go;

• Wszy scy dzia∏kow cy rów no mier nie par ty cy pujà w
kosz tach zwiàza nych z zarzàdza niem ogro dem, nie za -
le˝nie od te go, czy sà cz∏on ka mi sto wa rzy sze nia ogro do -
we go zarzàdzajàce go ogro dem, czy te˝ nie;

• Wszyst kich dzia∏kow ców ob wiàzujà ta kie sa me za sa -
dy za go spo da ro wa nia, ko rzy sta nia z dzia∏ki, a re gu la cje
w tym za kre sie za wie ra∏ b´dzie re gu la min ogro do wy;

• Za cho wa no sta tus ogro dów dzia∏ko wych, ja ko
urzàdzeƒ u˝ytecz noÊci pu blicz nej, pod kreÊlajàc tym sa -
mym ich rang´ oraz zna cze nie dla spo∏eczeƒstwa i eko -
sys te mu miast;

• Ogro dy dzia∏ko we sta no wià te re ny zie lo ne pod le -
gajàce ochro nie;

• Mo˝li woÊç otrzy ma nia do ta cji ce lo wych na  funk cjo -
no wa nie ogro du z bud˝etu jed nost ki sa morzàdo wej;

• Usta wa gwa ran tu je wol noÊç zrze sza nia si´ i nie wià˝e
mo˝li woÊci u˝yt ko wa nia dzia∏ki z cz∏on ko stwem w or ga -
ni za cji zarzàdzajàcej ogro dem.

• Usta wa za cho wu je Pol ski
Zwiàzek Dzia∏kow ców i je go pra wa
do grun tów ROD, ale Zwiàzek sta je
si´ sto wa rzy sze niem i dzia∏a na pod -
sta wie usta wy o sto wa rzy sze niach.
W ten spo sób dzia∏kow cy za cho -
wujà swo je pra wa do dzia∏ek, któ re
nada∏ im Zwiàzek;

• Za cho wa nie me cha ni zmów po -
zwa lajàcych na ist nie nie or ga ni za cji
na szcze blu okr´go wym i kra jo wym;

• Za cho wa nie do tych cza so wej za -
sa dy, ̋ e ogro dy dzia∏ko we majà byç
two rzo ne na grun tach Skar bu
Paƒstwa, jed no stek sa morzàdu te -
ry to rial ne go i sto wa rzy szeƒ pro -
wadzàcych ogro dy dzia∏ko we;

• WejÊcie w ˝ycie pro po no wa nej
przez nas usta wy ure gu lo wa∏oby 
w spo sób osta tecz ny stan praw ny
ogro dów ist niejàcych po nad 30 lat,
któ rym w dniu dzi siej szym za rzu ca
si´ brak ty tu∏u praw ne go do grun tu.

• Dal sze ist nie nie ogro dów dzia∏ko wych i
dzia∏ek;

• No wa for ma pra wa do dzia∏ki: dzier˝awa
dzia∏ko wa – bez ter mi no wa i bezp∏at na;

• Utrzy ma nie zwol nie nia od po dat ków dla
dzia∏kow ców i sto wa rzy szeƒ ogro do wych;

• Pra wo dzia∏kow ca do od szko do wa nia i
dzia∏ki zamiennej w przy pad ku li kwi da cji ogro -
du;

• Od szko do wa nia dla dzia∏kow ców, wów czas
gdy ich ogród b´dzie li kwi do wa ny, aby zwró ciç
grunt w wy ni ku post´po wa nia rosz cze nio we go;

• Mo˝li woÊç wzmoc nie nia praw do dzia∏ki po -
przez za war cie umo wy o usta no wie niu u˝yt ko -
wa nia;

• Pra wo do wy na gro dze nia za majàtek znaj -
dujàcy si´ na dzia∏ce w przy pad ku roz wiàza nia
umo wy;

• Za cho wa nie pierw szeƒstwa osób bli skich
przy zmia nie u˝yt kow ni ka dzia∏ki;

• Mo˝li woÊç prze nie sie nia praw do dzia∏ki na
rzecz in nej oso by - gwa ran cja dla osób bli skich
w przy pad ku Êmier ci dzia∏kow ca;

• To co znaj du je si´ na dzia∏ce sta no wi
w∏asnoÊç dzia∏kow ca;

• W przy pad ku Êmier ci jed ne go z ma∏˝on ków
pra wo do dzia∏ki przy pa da dru gie mu z nich;

• Wpro wa dze nie me cha ni zmów gwa ran -
tujàcych kon sty tu cyjnà wol noÊç zrze sza nia si´;

• Dzia∏ko wiec za cho wu je pra wo do dzia∏ki
nie za le˝nie od przy na le˝noÊci do sto wa rzy sze -
nia ogro do we go pro wadzàce go ro dzin ny
ogród dzia∏ko wy;

• Sàdo wa ochro na praw do dzia∏ki;

Ko rzyÊci dla dzia∏kow ców:

Pra ce nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko wych
trwajà na dal. Obec nie jest on kon sul to wa ny przy udzia le okr´go wych zarzàdów 
z dzia∏kow ca mi jak i ogro da mi.

Osta tecz ny tekst pro jek tu ma zo staç przyj´ty na Nad zwy czaj nym X Kra jo wym
Zjeêdzie De le ga tów PZD, któ ry odb´dzie si´ w dniu 6 paêdzier ni ka 2012 r. 

Za mia rem Zwiàzku jest to, aby sta∏ si´ on pro jek tem oby wa tel skim, co ozna -

cza, ˝e pod pi sy po par cia mu si pod nim z∏o˝yç mi ni mum 100 000 lu dzi. Je steÊmy
jed nak  prze ko na ni, ˝e tych pod pi sów b´dzie znacz nie wi´cej.

Pro jekt by∏ two rzo ny z myÊlà o za cho wa niu praw dzia∏kow ców oraz ist nie niu 
i dal szym roz wo ju ogrod nic twa dzia∏ko we go w Pol sce. Dla te go li czy my, ˝e kie dy
roz pocz nie si´ kam pa nia zbie ra nia pod pi sów uzy ska on po par cie wszyst kich, dla
któ rych przysz∏oÊç ogro dów i do bro dzia∏kow ców sà wa˝ne. 


