Krajowa Rada
Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców

ZWIÑZKOWY PROJEKT USTAWY
o rodzinnych ogrodach działkowych
W zwiàzku z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dn. 11 lipca 2012 r.
w sprawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych informujemy, ˝e dobiegajà koƒca prowadzone w PZD prace nad projektem nowej
ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych. G∏ównym za∏o˝eniem opracowanego przez Zwiàzek projektu jest maksymalne zabezpieczenie praw dzia∏kowców
i ogrodów przy jednoczesnym respektowaniu ograniczeƒ wynikajàcych z wyroku
Trybuna∏u Konstytucyjnego.
Dzi´ki proponowanym rozwiàzaniom interesy dzia∏kowców oraz przysz∏oÊç
rodzinnych ogrodów dzia∏kowych zosta∏yby odpowiednio zabezpieczone. Intencjà projektu ustawy jest równie˝ zapewnienie p∏ynnego przejÊcia z obecnej

formy prawnej w nowà formu∏´ organizacji ogrodów, tak by nie prowadzi∏o to
do niepokojàcych i niebezpiecznych zjawisk dla dzia∏kowców.
Tworzàc projekt ustawy wzi´to pod uwag´ doÊwiadczenia ostatnich 20 lat,
które wskazujà potrzeb´ zachowania integracji ruchu ogrodnictwa dzia∏kowego przy jednoczesnym zagwarantowaniu wolnoÊci zrzeszania. JesteÊmy przekonani, ˝e aby skutecznie reprezentowaç i broniç dzia∏kowców, niezb´dna jest
ogólnopolska organizacja reprezentujàca ich interesy. To od decyzji samych
dzia∏kowców, a nie ustawodawcy, powinno zale˝eç, czy chcà oni pozostawaç
cz∏onkami ogólnopolskiej organizacji, czy te˝ byç poza nià. Poni˝ej przedstawiamy korzyÊci projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.

KorzyÊci dla dzia∏kowców:
• Dalsze istnienie ogrodów dzia∏kowych i
dzia∏ek;
• Nowa forma prawa do dzia∏ki: dzier˝awa
dzia∏kowa – bezterminowa i bezp∏atna;
• Utrzymanie zwolnienia od podatków dla
dzia∏kowców i stowarzyszeƒ ogrodowych;
• Prawo dzia∏kowca do odszkodowania i
dzia∏ki zamiennej w przypadku likwidacji ogrodu;
• Odszkodowania dla dzia∏kowców, wówczas
gdy ich ogród b´dzie likwidowany, aby zwróciç
grunt w wyniku post´powania roszczeniowego;
• Mo˝liwoÊç wzmocnienia praw do dzia∏ki poprzez zawarcie umowy o ustanowieniu u˝ytkowania;
• Prawo do wynagrodzenia za majàtek znajdujàcy si´ na dzia∏ce w przypadku rozwiàzania
umowy;
• Zachowanie pierwszeƒstwa osób bliskich
przy zmianie u˝ytkownika dzia∏ki;
• Mo˝liwoÊç przeniesienia praw do dzia∏ki na
rzecz innej osoby - gwarancja dla osób bliskich
w przypadku Êmierci dzia∏kowca;
• To co znajduje si´ na dzia∏ce stanowi
w∏asnoÊç dzia∏kowca;
• W przypadku Êmierci jednego z ma∏˝onków
prawo do dzia∏ki przypada drugiemu z nich;
• Wprowadzenie mechanizmów gwarantujàcych konstytucyjnà wolnoÊç zrzeszania si´;
• Dzia∏kowiec zachowuje prawo do dzia∏ki
niezale˝nie od przynale˝noÊci do stowarzyszenia ogrodowego prowadzàcego rodzinny
ogród dzia∏kowy;
• Sàdowa ochrona praw do dzia∏ki;

KorzyÊci dla ogrodów
KorzyÊci dla ruchu
ogrodnictwa dzia∏kowego
• Ustawa zachowuje Polski
Zwiàzek Dzia∏kowców i jego prawa
do gruntów ROD, ale Zwiàzek staje
si´ stowarzyszeniem i dzia∏a na podstawie ustawy o stowarzyszeniach.
W ten sposób dzia∏kowcy zachowujà swoje prawa do dzia∏ek, które
nada∏ im Zwiàzek;
• Zachowanie mechanizmów pozwalajàcych na istnienie organizacji
na szczeblu okr´gowym i krajowym;
• Zachowanie dotychczasowej zasady, ˝e ogrody dzia∏kowe majà byç
tworzone na gruntach Skarbu
Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego i stowarzyszeƒ prowadzàcych ogrody dzia∏kowe;
• WejÊcie w ˝ycie proponowanej
przez nas ustawy uregulowa∏oby
w sposób ostateczny stan prawny
ogrodów istniejàcych ponad 30 lat,
którym w dniu dzisiejszym zarzuca
si´ brak tytu∏u prawnego do gruntu.

Prace nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych
trwajà nadal. Obecnie jest on konsultowany przy udziale okr´gowych zarzàdów
z dzia∏kowcami jak i ogrodami.
Ostateczny tekst projektu ma zostaç przyj´ty na Nadzwyczajnym X Krajowym
Zjeêdzie Delegatów PZD, który odb´dzie si´ w dniu 6 paêdziernika 2012 r.
Zamiarem Zwiàzku jest to, aby sta∏ si´ on projektem obywatelskim, co ozna-

• Ogród mo˝e byç prowadzony tylko przez jedno stowarzyszenie ogrodowe;
• Zwolnienia podatkowe dla stowarzyszenia ogrodowego;
• Infrastruktura ogrodu stanowi w∏asnoÊç stowarzyszenia ogrodowego;
• Obowiàzek odbudowania ogrodu na terenie zamiennym w przypadku likwidacji ogrodu;
•Organizacja działkowców otrzymuje tytuł prawny do
terenu zamiennego odpowiadajàcy temu, który miała do
likwidowanego ogrodu, a tak˝e odszkodowanie za składniki majàtkowe stanowiàce jego własnoÊç, a niepodlegajàce odtworzeniu i rekompensat´ za koszty i straty poniesione w zwiàzku z likwidacjà ogrodu;
• Likwidacja ogrodu jest dopuszczalna, gdy nie jest
sprzeczna z planem zagospodarowania przestrzennego;
• Wszyscy dzia∏kowcy równomiernie partycypujà w
kosztach zwiàzanych z zarzàdzaniem ogrodem, niezale˝nie od tego, czy sà cz∏onkami stowarzyszenia ogrodowego zarzàdzajàcego ogrodem, czy te˝ nie;
• Wszystkich dzia∏kowców obwiàzujà takie same zasady zagospodarowania, korzystania z dzia∏ki, a regulacje
w tym zakresie zawiera∏ b´dzie regulamin ogrodowy;
• Zachowano status ogrodów dzia∏kowych, jako
urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej, podkreÊlajàc tym samym ich rang´ oraz znaczenie dla spo∏eczeƒstwa i ekosystemu miast;
• Ogrody dzia∏kowe stanowià tereny zielone podlegajàce ochronie;
• Mo˝liwoÊç otrzymania dotacji celowych na funkcjonowanie ogrodu z bud˝etu jednostki samorzàdowej;
• Ustawa gwarantuje wolnoÊç zrzeszania si´ i nie wià˝e
mo˝liwoÊci u˝ytkowania dzia∏ki z cz∏onkostwem w organizacji zarzàdzajàcej ogrodem.

cza, ˝e podpisy poparcia musi pod nim z∏o˝yç minimum 100 000 ludzi. JesteÊmy
jednak przekonani, ˝e tych podpisów b´dzie znacznie wi´cej.
Projekt by∏ tworzony z myÊlà o zachowaniu praw dzia∏kowców oraz istnieniu
i dalszym rozwoju ogrodnictwa dzia∏kowego w Polsce. Dlatego liczymy, ˝e kiedy
rozpocznie si´ kampania zbierania podpisów uzyska on poparcie wszystkich, dla
których przysz∏oÊç ogrodów i dobro dzia∏kowców sà wa˝ne.

