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KRA JO WA RA DA
POL SKIEGO ZWIÑ ZKU DZIA¸KOW CÓW

PO zg∏osi∏a pro jekt usta wy o ogro dach dzia∏ko wych do la ski mar -
sza∏kow skiej. Re kla mu je go has∏em „od daç dzia∏ki dla dzia∏kow ców”.
Spe cja liÊci od PR za pew ne d∏ugo myÊle li nad tym has∏em. Na wet im
wysz∏o - bo ujaw nia prawd´, któ rà PO chce ukryç. 

DziÊ dzia∏ki sà w po sia da niu dzia∏kow ców, któ rzy je u˝yt kujà w opar -
ciu o kon kret ny ty tu∏ praw ny. Aby zre ali zo waç has∏o PO trze ba wi´c im
je naj pierw ode braç. I PO w∏aÊnie to ro bi. 

Dzi siej sze pra wa dzia∏kow ców wy gasnà. Aby na byç ko lej ne, b´dà mu -
sie li je do staç. Czy tak si´ sta nie? – wàtpli we. PO nie na pi sa∏a na wet, ja -
kie to pra wa dzia∏kow cy majà otrzy maç! 

Do te go PO chce wyw∏asz czyç dzia∏kow ców z majàtku na dzia∏kach,
zna cjo na li zo waç i sko mu na li zo waç  majàtek, któ ry dzia∏ko wy wy pra co -
wa li w po sta ci in fra struk tu ry ogro do wej, za garnàç Êrod ki, ja kie dzia∏kow -
cy zgro ma dzi li ze swych sk∏adek. To jest praw da o pro jek cie PO!

Po ni˝ej po rów nu je my pro jekt oby wa tel ski oraz pro jekt PO.
Sa mi oceƒcie, któ ry na prawd´ s∏u˝y dzia∏kow com.

Obywatelski projekt
ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych 

a projekt ustawy 

Platformy Obywatelskiej
o ogrodach dzia∏kowych 
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Skut ki pro jek tu PO:

• ode bra nie dzia∏kow com do tych cza so wych praw 
(zw∏asz cza do grun tu i w∏asnoÊci majàtku na dzia∏ce), 

• ode bra nie dzia∏kow com pra wa do bez czyn szo we go 
ko rzy sta nia z te re nów sta no wiàcych w∏asnoÊç gmi ny 
lub paƒstwa,

• ko mu na li za cja lub na cjo na li za cja pry wat nej w∏asnoÊci 
na dzia∏kach – brak odr´bnej w∏asnoÊci na nie sieƒ 
i na sa dzeƒ,

• li kwi da cja Pol skie go Zwiàzku Dzia∏kow ców,
• na cjo na li za cja majàtku or ga ni za cji po zarzàdo wej na

szcze blu kra jo wym, okr´go wym i ogro do wym 
– w tym bu dyn ków, Êrod ków na ra chun kach, a na wet
ko sia rek i se ka to rów,

• ko mu na li za cja lub na cjo na li za cja in fra struk tu ry 
w ogro dach,

• ob cià˝enie dzia∏kow ców op∏ata mi za ko rzy sta nie 
z ist niejàcej dziÊ in fra struk tu ry ogro do wej,

• pod porzàdko wa nie ogro dów w∏aÊci cie lom te re nów,
• li be ra li za cja wa run ków li kwi da cji ogro dów,
• ilu zo rycz noÊç obo wiàzku od twa rza nia li kwi do wa nych

ogro dów,
• ode bra nie ochro ny praw nej dzia∏kow com z ogro dów

obj´tych rosz cze nia mi – w prze ciàgu 2 lat wszyst kie
mogà byç zli kwi do wa ne bez od szko do waƒ.
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Pro jekt oby wa tel ski do sto so wu je
prze pi sy do wy ro ku TK. Za pew nia
dzia∏ kow com wol noÊç zrze sza nia, gwa -
ran tu je plu ra lizm or ga ni za cji dzia∏ ko -
wych oraz po sza no wa nie praw w∏aÊ-
ci cie li grun tów zaj´ tych przez ogro dy.
Jed no czeÊnie pro jekt mak sy mal nie za -
bez pie cza obec ne pra wa dzia∏ kow ców –
za cho wu je wszyst kie ko rzyst ne dla nich
re gu la cje, któ re nie zo sta∏y pod wa˝one
przez TK. W ten spo sób pro po no wa ne
zmia ny majà cha rak ter ewo lu cyj ny i nie
na ra˝ajà dzia∏ kow ców na utrat´ ich
praw. 

Pro jekt oby wa tel ski prze kszta∏ca
PZD w sto wa rzy sze nie. Dzi´ki te mu
utrzy ma ne zo stanà or ga ny pro wadzàce
ogro dy i dzia∏kow cy za cho wajà pra wa
or ga ni za cyj ne. Naj wa˝niej sze jed nak,
˝e ist nie nie PZD ozna cza dal sze trwa -
nie praw do grun tów ROD (u˝yt ko wa -
nie wie czy ste i u˝yt ko wa nie) oraz praw
do in fra struk tu ry (w∏asnoÊç). Od utrzy -
ma nia tych praw uza le˝nio ne jest z ko -
lei ist nie nie praw sa mych dzia∏kow ców
do dzia∏ek oraz majàtku (np. al tan).
Jed no czeÊnie pro jekt umo˝li wia ogro -

Pro jekt PO nie ogra ni cza si´ do re -
ali za cji wy ro ku TK. Wy ko rzy stu je wy -
rok ja ko pre tekst do ra dy kal nej zmia ny
kosz tem ogro dów i praw dzia∏ kow-
ców. Pro jekt zmie rza do znie sie nia
wi´kszoÊci upraw nieƒ dzia∏ kow ców 
i stwo rze nia zu pe∏ nie no wych za sad
ko rzy sta nia z ogro dów i dzia∏ek. Pro -
jekt pro po nu je re wo lucj´ w dzia∏al -
noÊci po nad 115-let nie go ru chu
ogrod nic twa dzia∏ ko we go. Po zba wia
ogro dy sa mo dziel noÊci, pod porzàdko -
wu jàc je w∏aÊci cie lo m te re nów.

Pro jekt PO zak∏ada li kwi da cj´ PZD 
i wszyst kich struk tur or ga ni za cyj nych, 
w tym or ga nów pro wadzàcych ROD.
Majà wy gasnàç pra wa do grun tów,
zw∏asz cza u˝yt ko wa nie wie czy ste. 
W efek cie wy gaÊnie w∏asnoÊç in fra -
struk tu ry oraz pra wa dzia∏kow ców do
dzia∏ek i majàtku. Ca∏e mie nie sta nie
si´ w∏asnoÊcià gmi ny (Skar bu Paƒstwa)
ja ko w∏aÊci cie la grun tu. Nastàpi wi´c
ko mu na li za cja (na cjo na li za cja) pry -
wat ne go mie nia. W efek cie gmi na
b´dzie udost´pnia∏a dzia∏kow com to

Zasadnicze za∏o˝enia

Co si´ stanie z PZD?

Projekt
Obywatelski

Projekt
PO



PO

PO

Obyw
ate

lsk
i

Obyw
ate

lsk
i

4

dom wy odr´bnie nie ze struk tur PZD
na pod sta wie uchwa∏y sa mych
dzia∏kow ców. Wów czas ogród prze -
kszta∏ci si´ w sa mo dziel ne sto wa rzy -
sze nie i przej mie nie odp∏at nie wszys-
t kie pra wa i obo wiàzki zwiàza ne 
z ROD, w tym pra wa do grun tu, in fra -
struk tu ry i Êrod ków fi nan so wych.  

Two rze nie i pro wa dze nie ROD ma
na le˝eç do sto wa rzy szeƒ ogro do wych
ja ko zrze szeƒ dzia∏kow ców. Pro wa dze -
nie ROD ma byç po wie rza ne jed ne mu
sto wa rzy sze niu, któ re b´dzie sa mo -
dziel ne, sa morzàdne i nie za le˝ne od
w∏aÊci cie la grun tu – gmi ny lub Skar bu
Paƒstwa. Pro jekt oby wa tel ski zak∏ada,
˝e dzia∏ko wiec nie b´dzie mu sia∏ byç
cz∏on kiem sto wa rzy sze nia, choç w ka˝-
dej chwi li b´dzie móg∏ do nie go
wstàpiç lub wystàpiç – bez ne ga tyw -
nych kon se kwen cji w za kre sie pra wa
do dzia∏ki. Dzia∏kow cy w ogro dzie za -
de cy dujà, czy chcà lo kal ne go sto wa rzy -
sze nia, czy po zo sta nia w ogól no -
pol skim.

mie nie, ale za roz li cze niem kosz tów
po nie sio nych przez gmin´ z ty tu∏u ko -
rzy sta nia przez dzia∏kow ców z ich
w∏asne go majàtku. Na wet ogro do we
kon ta ban ko we majà byç przej´te.
Z majàtku PZD ma byç utwo rzo ny
tzw. Kra jo wy Fun dusz Ogro do wy. Wy -
ni ka stàd, ˝e ak ty wa or ga ni za cji pol -
skich dzia∏kow ców majà byç w dys-
po zy cji in sty tu cji paƒstwo wej. Po wo-
∏any zo sta nie tak˝e li kwi da tor, któ ry ze
swo im szta bem b´dzie spie ni´˝a∏ ma-
jàtek dzia∏ko wy i koƒczy∏ dzia∏al noÊç
Zwiàzku. B´dzie to trwa∏o kil ka lat,
sko ro ma co rocz nie sk∏adaç mi ni stro wi
Skar bu Paƒstwa spra woz da nie ze swo -
jej dzia∏al noÊci. 

Ogro dy majà byç pro wa dzo ne przez
sto wa rzy sze nia, któ re b´dà two rzo ne
od pod staw przez dzia∏kow ców. Ozna -
cza to cha os or ga ni za cyj ny, gdy˝ do te -
go cza su nie b´dzie ̋ ad ne go pod mio tu
pro wadzàce go ogród, czy te˝ p∏acàce -
go ra chun ki.  W tym cza sie ma si´ od -
byç swo isty kon kurs – sto wa rzy sze nie 
z naj wi´kszym po par ciem dzia∏kow -
ców za wrze z w∏aÊci cie lem grun tu
umow´ na pro wa dze nie ogro du. 
W trak cie jej trwa nia w∏aÊci ciel b´dzie
móg∏ wy mie niç sto wa rzy sze nie na in -
ne, któ re uzy ska wi´ksze po par cie.
W∏aÊci ciel grun tu b´dzie móg∏ na wet
w ogó le roz wiàzaç umow´ i sa mo dziel -
nie pro wa dziç ogród lub po wie rzyç

Organizacje prowadzàce ogrody dzia∏kowe
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Ist niejàce ROD za cho wajà obec ne
pra wa do grun tów, np. u˝yt ko wa nie
wie czy ste. Pra wa te b´dà bez ter mi no -
we i nie odp∏at ne, czy li ogród nie b´dzie
mu sia∏ uisz czaç czyn szu lub in nych po -
dob nych op∏at. Z ko lei no we ROD
majà byç zak∏ada ne na grun tach Skar -
bu Paƒstwa, sa morzàdów te ry to rial -
nych  oraz sa mych sto wa rzy szeƒ ogro-
do wych. Od wo li gmi ny lub Skar bu
Paƒstwa ma za le˝eç, czy od daç swój
grunt nie odp∏at nie, czy odp∏at nie.
Grun ty pu blicz ne pod no we ROD
b´dà mog∏y byç pre fe ren cyj nie sprze -
da wa ne al bo od da wa ne w u˝yt ko wa nie
lub u˝yt ko wa nie wie czy ste. 

Ogród ma funk cjo no waç wed∏ug
usta wy i re gu la mi nu uchwa la ne go
przez dzia∏kow ców, któ rzy – w ra mach

pro wa dze nie „ko muÊ in ne mu”. Sto wa -
rzy sze nie ma fak tycz nie pod le gaç
w∏aÊci cie lo wi grun tu, któ ry b´dzie wy -
ra˝a∏ zgod´ na in we sty cje w ROD i
otrzy my wa∏ co rocz nie od sto wa rzy sze -
nia szcze gó∏owà in for macj´ fi nan sowà. 

Ist niejàce ROD nie za cho wajà
obec nych praw do grun tów – li kwi da -
cja PZD spo wo du je, ˝e pra wa te wy -
gasnà. Pro jekt PO nie gwa ran tu je
˝ad nych zast´pczych praw cy wil nych do
grun tów. Wy bra ne sto wa rzy sze nie ma
je dy nie za wie raç umow´ o pro wa dze -
nie ogro du, któ ra okreÊli m. in. spo sób
ko rzy sta nia z grun tów oraz zna cjo na li -
zo wa nej in fra struk tu ry. Nie usta na wia
si´ jed nak ˝ad nych praw do grun tów,
cho cia˝by dzier˝awy. Ta ka umo wa
b´dzie odp∏at na. Prze wi dzia no ak tu ali -
zo wanà op∏at´ rocznà – do pi´cio krot -
noÊci wy so koÊci po dat ku rol ne go.
Po nad to umo wy b´dà mog∏y byç roz -
wiàzy wa ne z wie lu przy czyn, m.in. na ru -
sza nia obo wiàzków umow nych, nie-
przed sta wie nia in for ma cji fi nan so wej
w∏aÊci cie lo wi grun tu.

Funk cjo no wa nie ogro du okreÊlaç
ma usta wa, re gu la min i umo wa za war -
ta z w∏aÊci cie lem, np. gminà. Na ru sze -

Prawa do gruntów ogrodów dzia∏kowych

Funkcjonowanie ogrodów dzia∏kowych
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sto wa rzy sze nia – b´dà sa mo dziel nie
de cy do waç o naj wa˝niej szych spra -
wach (np. op∏atach, in we sty cjach). Sto -
wa rzy sze nie b´dzie  part ne rem gmin,
od któ rych ma byç nie za le˝ne. Pro jekt
oby wa tel ski okreÊla obo wiàzki gmin
wo bec ogro dów. Umo˝li wia gmi nom
udzie la nia do ta cji na in fra struk tur´
ogro dowà. 

Dzia∏kow co wi przys∏ugi waç ma pra -
wo do dzia∏ki po wsta∏e z bez ter mi no -
wej umo wy ze sto wa rzy sze niem. Pod-
sta wo wym pra wem by∏aby dzier˝awa
dzia∏ko wa, upraw niajàca do u˝ywa nia
dzia∏ki i po bie ra nia po˝yt ków. Pra wo
to by∏oby za sad ni czo nie odp∏at ne.
Dzia∏ko wiec móg∏by te˝ uzy skaç pra -
wo u˝yt ko wa nia w dro dze ak tu no ta -
rial ne go, gdy by sto wa rzy sze nie by∏o
w∏aÊci cie lem al bo u˝yt kow ni kiem wie -
czy stym grun tu ROD. Oba te pra wa
by∏yby ujaw nia ne w ksi´gach wie czy -
stych. Jed no czeÊnie pro jekt za cho wu -
je ciàg∏oÊç obec nych praw dzia∏-
kow ców do dzia∏ek – nie b´dzie obo -
wiàzku za wie ra nia ko lej nych umów.

nie tych za sad gro zi roz wiàza niem
umo wy ze sto wa rzy sze niem. Ogra ni -
czo no te˝ sa mo dziel noÊç dzia∏kow ców.
Wy ni ka to m.in. z na rzu co nych za sad
po no sze nia przez nich op∏at, ko niecz -
noÊci zgo dy gmi ny na in we sty cje 
w ogro dzie oraz ogól ne go za ka zu ho -
dow li zwierzàt (np. go∏´bi). Ogra ni czo -
no rów nie˝ sto wa rzy sze nia w mo˝li -
woÊci dys po no wa nia Êrod ka mi z tzw.
fun du szu ogro do wego – gmi na b´dzie
mog∏a zastrzec w umo wie wy dat ko wa -
nie tych Êrod ków na in ne ce le, np. na
re kul ty wacj´ te re nu po wy gaÊni´ciu
umo wy. 

Pro jekt PO zak∏ada wy gaÊni´cie
obec nych praw dzia∏kow ców do dzia∏ek.
Stàd ka˝dy dzia∏ko wiec b´dzie mu sia∏
za wrzeç nowà „umow´ o ko rzy sta nie z
dzia∏ki”, któ ra nie usta na wia ˝ad ne go
kon kret ne go pra wa cy wil ne go do
dzia∏ki, np. dzier˝awy. Umo wa ma
obo wiàzy waç nie d∏u˝ej ni˝ umo wa
sto wa rzy sze nia z gminà. Umo wa by-
∏aby odp∏at na – dzia∏kow cy mu sie li by
uczest ni czyç w op∏acie rocz nej za ca∏y
grunt oraz w op∏acie do dat ko wej (20%
op∏aty rocz nej). Po nad to dzia∏ko wiec
nie móg∏by ani uzy skaç pra wa u˝yt ko -
wa nia w dro dze ak tu no ta rial ne go, ani
wpi saç swo je go pra wa do ksi´gi wie -
czy stej. 

Prawo dzia∏kowca do dzia∏ki
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Pro jekt oby wa tel ski za cho wu je za -
sad´, ˝e wszel kie sk∏ad ni ki majàtko we
trwa le zwiàza ne z dzia∏kà (al ta na, na -
sa dze nia itp.) sta no wià pry watnà w∏as-
noÊç dzia∏kow ca i sà obj´te ochronà
prawnà. Pro jekt wi´c uchy la za sad´, ̋ e
majàtek na grun cie jest w∏asnoÊcià
oso by b´dàcej w∏aÊci cie lem grun tu.
Dzi´ki te mu ka˝dy przy pa dek opusz cze -
nia dzia∏ki ro dzi pra wo do wy na gro -
dze nia za w∏asnoÊç. 

Dzia∏ka ma s∏u˝yç wy∏àcznie re kre -
acji i pro wa dze niu upraw ogrod ni -
czych. Stàd za kaz zmia ny prze -
zna cze nia dzia∏ki, w tym nie do pusz -
czal noÊç za miesz ki wa nia i pro wa dze -
nia dzia∏al noÊci go spo dar czej. Wpro-
wa dzo no rów nie˝ za kaz u˝yt ko wa nia
wi´cej ni˝ jed nej dzia∏ki, co ma za po -
biec ko ma sa cji te re nów. Pro jekt oby -
wa tel ski utrzy mu je obec ne wy mo gi co
do roz mia rów al tan i in nych obiek tów
na dzia∏ce. OkreÊlo no tryb zg∏asza nia
na ru szeƒ do nad zo ru bu dow la ne go w
ra zie wy bu do wa nia lub wy ko rzy sta nia
al ta ny wbrew prze pi som.

˚aden prze pis pro jek tu PO nie gwa -
ran tu je odr´bnej w∏asnoÊci al ta ny i na -
sa dzeƒ. Sk∏ad ni ki te stanà si´ wi´c
„nak∏ada mi” dzia∏kow ca. For mal nie ich
w∏asnoÊç przy pad nie w∏aÊci cie lo wi
grun tu, czy li gmi nie lub Skar bo wi
Paƒstwa. Nastàpi ukryte wyw∏asz cze nie
bez od szko do wa nia. W efek cie znacz -
nie trud niej sze b´dzie uzy ska nie pe∏nej
re kom pen sa ty za „nak∏ady”, ni˝ za
majàtek uzna ny przez ustaw´ za
„w∏asnoÊç”.

Pro jekt PO po wie la obec ne prze pi -
sy o prze zna cze niu dzia∏ki oraz za ka -
zie za miesz ki wa nia i pro wa dze nia
dzia∏al noÊci go spo dar czej. Wpro wa -
dzo no mo˝li woÊç ko rzy sta nia z wi´cej
ni˝ jed nej dzia∏ki. Za u˝yt ko wa nie al -
tan wbrew pra wu prze wi dzia no op∏aty
kar ne w wy so koÊci do trzy krot noÊci al -
bo pi´cio krot noÊci wy so koÊci po dat ku
od bu dyn ków u˝yt ko wych. Nie wska -
za no obo wiàzku zg∏asza nia tych spraw
do nad zo ru bu dow la ne go. Zap∏ata
op∏aty kar nej mo˝e byç wi´c po strze -
ga na ja ko swo iste usank cjo no wa nie za -
miesz ki wa nia lub pro wa dze nia dzia-
∏al noÊci go spo dar czej na te re nie
dzia∏ki. Ta ki za pis mo˝e sta no wiç za-
ch´t´ do ta kie go ko rzy sta nia z dzia∏ek
i w efek cie mo˝e do pro wa dziç do li -
kwi da cji wie lu ogro dów dzia∏ko wych. 

W∏asnoÊç altany i nasadzeƒ

Wykorzystywanie dzia∏ek i altan
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Ka˝dy dzia∏ko wiec b´dzie zo bo -
wiàza ny uisz czaç op∏aty ogro do we ja -
ko par ty cy pacj´ fi nan sowà w po kry-
wa niu kosz tów funk cjo no wa nia ROD.
Sa mi dzia∏kow cy skon kre ty zujà, ja kie
op∏aty zo stanà przez nich uchwa lo ne,
np. na utrzy ma nie in fra struk tu ry, in -
we sty cje, me dia itd. Pro jekt oby wa tel -
ski prze wi du je te˝ mo˝li woÊç kwe s-
tio no wa nia przez dzia∏kow ców pod -
wy˝ki op∏at ogro do wych na dro dze
sàdo wej.

Pro jekt oby wa tel ski utrzy mu je ko -
rzyst ne dla dzia∏kow ców zwol nie nia
po dat ko we. Do ty czy to zw∏asz cza po -
dat ku od grun tu oraz po dat ku od u˝yt -
ko wa nych al tan. Po dob nie sto wa rzy -
sze nia nie b´dà opo dat ko wa ne, co fi -
nan so wo od cià˝y dzia∏kow ców, któ -
rych pie niàdze zo stanà prze zna czo ne
na po trze by ogro do we. 

Dzia∏kow cy majà po no siç wszyst kie
kosz ty funk cjo no wa nia ogro du. Wy -
mie nio no list´ ta kich op∏at. WÊród
nich jest udzia∏ dzia∏kow ca w op∏acie
rocz nej za grunt ogro du, op∏ata do dat -
ko wa (20% op∏aty rocz nej), oraz kosz -
ty kre dy tów na in we sty cje. Op∏ata
do dat ko wa ma za si laç tzw. fun dusz
ogro do wy. Fun dusz ten b´dzie wy ko -
rzy sta ny je dy nie na po kry wa nie nie do -
bo rów al bo ce le za ak cep to wa ne przez
gmin´, np. na re kul ty wacj´ te re nu po
wy gaÊni´ciu umo wy. Pro jekt PO nie
prze wi du je mo˝li woÊci kwe stio no wa -
nia pod wy˝ki op∏at na dro dze sàdo wej.  

Pro jekt PO wy∏àcza te re ny ogro dów
spod opo dat ko wa nia sto sun ko wo ni -
skim po dat kiem rol nym, choç op∏ata
rocz na ma sta no wiç do pi´cio krot noÊci
wy so koÊci po dat ku rol ne go. Z uwa gi
na to wy∏àcze nie po wsta je wàtpli woÊç,
czy te re ny dzia∏ek nie b´dà pod le ga∏y
po dat ko wi od nie ru cho moÊci (obec nie
po da tek ten wy no si 0,45 z∏ od m2 grun -
tu). Oprócz te go na le˝a∏oby sk∏adaç
in for macj´ po dat kowà. Zap∏aco ny po -
da tek nie wró ci∏by do dzia∏kow ca, któ -
ry i tak mu sia∏by p∏aciç na utrzy ma nie,
re mon to wa nie lub mo der ni zacj´ ma-
jàtku w∏asne go i ogro du. Ozna cza∏oby
to zwi´ksze nie kosz tów po no szo nych
przez dzia∏kow ca.

Podatki

Op∏aty ponoszone przez dzia∏kowców
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tów i zb´dnych for mal noÊci, prze nieÊç
dzia∏k´ na innà osob´. Prze nie sie nie
nast´po wa∏oby w for mie pi sem nej. 
W uza sad nio nych przy pad kach  sto wa -
rzy sze nie b´dzie mog∏o za we to waç
prze nie sie nie, co by∏oby za skar˝al ne
do sàdu.

Pro jekt oby wa tel ski za bez pie cza in -
te re sy naj bli˝szej ro dzi ny zmar∏ego
dzia∏kow ca. Wpro wa dza udo god nio ny
tryb przej mo wa nia dzia∏ki. Ma∏˝onek
mia∏by mo˝li woÊç wstàpie nia w miej sce
zmar∏ego (bez ko niecz noÊci za wie ra nia
ko lej nej umo wy). W dal szej ko lej noÊci
rosz cze nie o pra wo do dzia∏ki mia∏yby
po zo sta∏e oso by bli skie. Po wy˝szy tryb
nie na ru sza∏oby praw spad ko bier ców
do odr´bnej w∏asnoÊci na dzia∏ce.

Sto wa rzy sze nie b´dzie mog∏o po -
zba wiç dzia∏ki po przez pi sem ne wy po -
wie dze nie umo wy, wska zujàce przy-
czyn´ wy po wie dze nia. Pro jekt oby wa -
tel ski za wie ra za mkni´ty ka ta log ta -
kich przy czyn, któ re zo sta∏y pre cy -
zyj nie okreÊlo ne. Dzia∏ko wiec b´dzie
móg∏ si´ od wo∏aç do sàdu, któ ry kon -
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Dzia∏ko wiec b´dzie móg∏ prze ka zaç
dzia∏k´ na innà osob´. Ka˝de prze ka -
za nie b´dzie rów no znacz ne ze zrze cze -
niem si´ wszel kich praw i rosz czeƒ
wo bec sto wa rzy sze nia i w∏aÊci cie la
grun tu. Po nad to sto wa rzy sze nie nie
b´dzie mia∏o ˝ad ne go wp∏ywu na
osob´ przej mujàcà dzia∏k´. 

Pro jekt PO zak∏ada, ˝e ma∏˝onek
mia∏by pierw szeƒstwo do pod pi sa nia
umo wy o ko rzy sta nie z dzia∏ki
zmar∏ego. W dal szej ko lej noÊci ta kie
pra wo mia∏yby po zo sta∏e oso by bli skie.
B´dzie to mo˝li we w ter mi nie 3 mie -
si´cy od Êmier ci dzia∏kow ca. Pro jekt
nie od no si si´ do dzie dzi cze nia ma-
jàtku na dzia∏ce, ja ko ˝e sk∏ad ni ki te
nie b´dà ju˝ sta no wi∏y w∏asnoÊci
dzia∏kow ca. 

Pod miot pro wadzàcy ogród (np.
gmi na) b´dzie móg∏ roz wiàzaç umow´
w spo sób okreÊlo ny w re gu la mi nie.
Pro jekt PO nie zwy kle ogól nie okreÊla
przy czy ny roz wiàza nia umo wy, co ro -
dzi obaw´ nadu˝yç wo bec dzia∏kow -
ców. Tym bar dziej, ̋ e nie prze wi dzia no
odr´bne go try bu sàdo we go za skar-

Prawo do dzia∏ki w razie Êmierci

Przenoszenie praw do dzia∏ki

Pozbawienie prawa do dzia∏ki
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tro lo wa∏by wy po wie dze nie i móg∏by
przy wró ciç pra wo do dzia∏ki. Prze wi -
dzia no te˝ tryb wyp∏aty wy na gro dze nia
za majàtek dzia∏kow ca, któ re mu wy po -
wie dzia no umow´.

Wpro wa dzo no gwa ran cje praw
dzia∏kow ców, któ rzy mo gli by wyst´po -
waç na drog´ sàdowà, np. w ra zie spo ru
do tyczàce go po zba wie nia pra wa do
dzia∏ki, wy na gro dze nia za w∏asnoÊç
majàtku na dzia∏ce, od mo wy zgo dy na
prze nie sie nie praw do dzia∏ki, pra wa do
dzia∏ki po zmar∏ym dzia∏kow cu, czy te˝
pod wy˝ki op∏at ogro do wych. W ce lu
uspraw nie nia roz pa try wa nia tych
spraw, pro jekt wpro wa dza ter mi ny
sàdo we. Prze wi dzia no te˝ ko niecz noÊç
uprzed nie go post´po wa nia po jed naw -
cze go ja ko wa run ku wnie sie nia spra wy
do sàdu. 

Li kwi da cja ogro dów ma byç uza sad -
nio na po trzebà re ali za cji ce lów pu -
blicz nych al bo za pi sów pla nów za go s-
po da ro wa nia prze strzen ne go. Dzia∏-
ko wiec otrzy ma wów czas od szko do wa -
nie za utra conà w∏asnoÊç i gwa rancj´
otrzy ma nia dzia∏ki za mien nej w od two -
rzo nym ogro dzie.  Uprawnie nia te b´-
dà mog∏y byç eg ze kwo wa ne przez silnà

˝ania roz wiàzy wa nia umów z dzia∏-
kow ca mi. Nie ma rów nie˝ za pi sów 
o wy na gro dze niu za majàtek po zo sta -
wio ny przez ta kich dzia∏kow ców. 

Pro jekt PO nie za wie ra prze pi sów
do tyczàcych ochro ny sàdo wej praw
dzia∏kow ców. W ta kich spra wach dro -
ga sàdo wa b´dzie wy klu czo na al bo do -
cho dze nie praw przez dzia∏kow ców
nast´po wa∏oby na za sa dach ogól nych.  

Pro jekt PO do pusz cza li kwi dacj´
ogro dów na ce le pu blicz ne al bo re ali -
zacj´ pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Teo re tycz nie prze wi dzia no
wyp∏at´ od szko do waƒ dla dzia∏kow -
ców oraz od two rze nie ogro du. Ta kie
od two rze nie b´dzie ilu zo rycz ne, gdy˝
ma nast´po waç tyl ko w ra zie bra ku
bli˝ej nie okreÊlo nych dzia∏ek zas-

Ochrona sàdowa praw dzia∏kowców

Likwidacja ogrodu dzia∏kowego
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or ga ni zacj´ dzia∏kow ców, rów nie˝ na
dro dze praw nej. Pro jekt oby wa tel ski
prze wi du je rów nie˝ roz strzy ga nie spo -
rów o za sad noÊç li kwi da cji przez  nie -
za wis∏e sàdy. 

Pro jekt oby wa tel ski wy cho dzi na -
prze ciw skom pli ko wa ne mu pro ble mo -
wi rosz czeƒ. Wo bec wy ro ku TK, któ ry
uchy li∏ prze pis chroniàcy tzw. ogro dy
rosz cze nio we, pro jekt do pusz cza li kwi -
dacj´ ogro du ze wzgl´du na za sad ne
rosz cze nia. Wów czas nie by∏oby obo -
wiàzku od twa rza nia ogro du, ale dzia∏-
kow cy i sto wa rzy sze nie mie li by pra wo
do od szko do wa nia – od gmi ny lub Skar -
bu Paƒstwa ja ko od po wie dzial nych za
za ist nia∏à sy tu acj´.

Pro jekt oby wa tel ski re gu lu je sy tu -
acj´ prawnà ogro dów zaj mujàcych bli -
sko 14 000 ha grun tów. Po spe∏nie niu

t´pczych w ist niejàcych ogro dach. Nie
ma za pi su o roz strzy ga niu spo rów 
w za kre sie li kwi da cji przez sàdy. Kwe -
stie te za∏atwia∏by w∏aÊci ciel grun tu, 
a nie za do wo le ni dzia∏kow cy by li by
zmu sze ni do cho dziç swo ich praw na
w∏asnà r´k´. Zu pe∏na no woÊcià jest
mo˝li woÊç na tych mia sto wej li kwi da cji
w ra zie kl´ski ˝ywio∏owej (np. po wo -
dzi) i od su ni´cie w cza sie re ali za cji
praw dzia∏kow ców. Pro po nu je si´ te˝
anek sacj´ wol nych dzia∏ek, czy li stop -
niowà li kwi dacj´, któ rej kosz ty w po-
∏owie po nieÊli by dzia∏kow cy. 

Pro jekt PO spe cy ficz nie roz wiàzu je
pro blem tzw. ogro dów rosz cze nio -
wych, któ rym gwa ran tu je 2 la ta na za -
koƒcza nie swo je go funk cjo no wa nia 
i prze ka za nia w∏adz twa w∏aÊci cie lom.
Pro jekt nie za pew nia dzia∏kow com 
z ta kich ogro dów pra wa do od szko do -
wa nia – od gmi ny lub Skar bu Paƒstwa
ja ko od po wie dzial nych za za ist nia∏à sy -
tu acj´. 

Pro jekt PO zu pe∏nie po mi ja pro -
blem ogro dów o nie unor mo wa nej sy -
tu acji praw nej. Wy ni ka to bo daj z za-

Roszczenia do gruntów ogrodów dzia∏kowych

Regulacja stanu prawnego
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Dnia: 26.03.2013 r.

Opracowa∏:
Zespó∏ Prawników

Krajowej Rady PZD

jed nej z okreÊlo nych przes∏anek, nas-
t´po wa∏oby na by cie – z mo cy pra wa –
przez sto wa rzy sze nia pra wa u˝yt ko wa -
nia do tych grun tów. W ra zie nie -
spe∏nie nia ˝ad nej przes∏an ki, w∏aÊ-
ci ciel, w okreÊlo nym ter mi nie, móg∏by
do ko naç li kwi da cji bez za pew nia nia te -
re nu za mien ne go i od twa rza nia ogro -
du, ale wyp∏acajàc od szko do wa nia.

∏o˝enia, ̋ e wy gasnà wszel kie pra wa do
grun tów zaj´tych przez ogro dy. Stàd
te˝ wszyst kie ogro dy b´dà mu sia∏y na
no wo na byç te pra wa od w∏aÊci cie li –
na za sa dach okreÊlo nych w pro jek cie.
Przy ta kim za∏o˝eniu ka˝dy ogród
b´dzie zmu szo ny do ko naç re gu la cji
sta nu praw ne go.  

Projekt obywatelski gwarantuje działkowcowi:

• zachowanie prawa do działki
• zachowanie zwolnienia z czynszu dzier˝awnego
• zachowanie własnoÊci majàtku na działce
• zachowanie zwolnieƒ z podatków
• zachowanie charakteru i funkcji ROD
• pełnà swobod´ zrzeszania
• odszkodowanie i działk´ zamiennà przy likwidacji ROD

Dowiedz si´ wi´cej na www.pzd.pl i www.ocalmyogrody.pl

Obywatelski projekt ustawy o ROD

Stworzony przez działkowców – popierany przez działkowców


