PRZEWODNIK
po obywatelskim projekcie
ustawy o ROD

Zbierz podpisy – pomó˝ ocaliç ogrody
Formularz listy w Êrodku

www.ocalmyogrody.pl

1.

Dlaczego nowa ustawa?

Wyrokiem z 11 lipca 2012 r. Trybuna∏ Konstytucyjny zakwestionowa∏
przesz∏o po∏ow´ artyku∏ów ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.
Wynika∏o to z tego, ˝e podwa˝y∏ praktycznie ka˝dy zapis, w którym znalaz∏o si´ okreÊlenie „Polski Zwiàzek Dzia∏kowców”. Zdaniem Trybuna∏u
Konstytucyjnego Zwiàzek posiada bowiem niedopuszczalnà (w Êwietle
Konstytucji), uprzywilejowanà pozycj´ wzgl´dem innych organizacji dzia∏kowców.
WejÊcie w ˝ycie wyroku odroczono o 18 miesi´cy. Dlatego dzia∏kowcy
nie odczuwajà jeszcze jego faktycznych skutków. Jednak trzeba pami´taç,
˝e bez przyj´cia przez Sejm nowych regulacji, dzia∏kowcy utracà wszelkie
prawa do dzia∏ek, a ogrody znajdà si´ w pró˝ni organizacyjnej.
Przyst´pujàc do prac nad projektem rozwa˝ano mo˝liwoÊç nowelizacji
obecnej ustawy lub uchwalenia nowej. Ostatecznie uznano, ˝e skala zastrze˝eƒ Trybuna∏u wobec ustawy by∏a tak du˝a, i˝ zadoÊçuczynienie im poprzez nowelizacj´ jest praktycznie niemo˝liwe.
Dlatego zaproponowano ca∏kowicie nowà ustaw´. Przedstawiony projekt stanowi kompleksowà regulacj´ funkcjonowania ogrodnictwa dzia∏kowego. Godzi on postulaty Trybuna∏u Konstytucyjnego, w szczególnoÊci
swobod´ zrzeszania, pluralizm w prowadzeniu ogrodów oraz poszanowanie praw w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, z potrzebà ochrony praw dzia∏kowców
oraz istnienia ogrodów. Zawarte w nim rozwiàzania powinny znaleêç uznanie w oczach tych polityków, którzy bezpoÊrednio po og∏oszeniu orzeczenia przez Trybuna∏ g∏osili, ˝e „nie pozwolà aby dzia∏kowcom sta∏a si´
krzywda”.
W projekcie zachowano wszystkie przywileje dzia∏kowców niezakwestionowane przez Trybuna∏ Konstytucyjny, potwierdzono ich prawa do dzia∏ek
oraz gwarancje na wypadek likwidacji ROD. Co istotne, projekt nie wprowadza w ogrodach rewolucji, ale umo˝liwia ewolucj´ – decyzj´, co do dalszego sposobu funkcjonowania ka˝dego ogrodu pozostawia do uznania samych dzia∏kowców.
Obywatelski projekt ustawy o ROD powinien zyskaç poparcie ka˝dego,
komu naprawd´ bliskie jest dobro dzia∏kowców oraz zachowanie ogrodów
w krajobrazie polskich miast. Mo˝na powiedzieç, ˝e stanowisko polityków
wobec tego dokumentu b´dzie testem ich faktycznych intencji wobec ogrodów i miliona polskich rodzin korzystajàcych z dzia∏ek.
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Poni˝ej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które najcz´Êciej pojawia∏y si´ podczas debaty nad projektem. Dzi´ki temu powsta∏ swoisty przewodnik, wyjaÊniajàcy sytuacj´ ogrodów po uchwaleniu proponowanej ustawy, jak i to, co b´dzie, je˝eli Sejm nie uchwali nowego prawa.

2.

Co b´dzie, jeÊli Sejm nie uchwali nowej ustawy
do 20 stycznia 2014 r.?

20 stycznia 2014 r. stanie si´ pierwszym dniem, kiedy przestanà obowiàzywaç wszystkie zakwestionowane przez Trybuna∏ Konstytucyjny przepisy
ustawy o ROD z 2005 r. Trybuna∏ odroczy∏ bowiem wejÊcie wyroku w ˝ycie
o 18 miesi´cy. Je˝eli do tego czasu Sejm nie uchwali nowych przepisów, wygasnà wszelkie prawa, jakie dzia∏kowcy i ich organizacja posiadajà do terenów ogrodów (w∏asnoÊç, u˝ytkowanie wieczyste, u˝ytkowani „zwyk∏e”).
Dzia∏kowcy stanà si´ bezumownymi u˝ytkownikami. Aby legalnie korzystaç z dzia∏ek, b´dà musieli zawieraç nowe umowy z w∏aÊcicielem gruntu
(gmina, Skarb Paƒstwa) na warunkach ogólnych, czyli odp∏atnie i po cenach rynkowych. Bez nowej ustawy w∏aÊciciel b´dzie swobodnie dysponowa∏ gruntem, np. narzuciç dzia∏kowcom czynsz lub za˝àdaç opuszczenia terenów.
Utrata podstawy prawnej funkcjonowania PZD to nie tylko wygaÊni´cie
praw do terenów ROD. Zwiàzek przestanie te˝ istnieç jako strona umów,
np. na dostaw´ pràdu i wody do ogrodu, wywóz Êmieci itp. Wygasnà wszelkie kompetencje jego organów – nie tylko krajowych, ale równie˝ okr´gowych i ogrodowych. Bez nowej ustawy, w sensie prawnym, zarzàdy ROD
przestanà istnieç, ogrody i dzia∏kowcy znajdà si´ w pró˝ni organizacyjnej
i prawnej, zapanuje w nich chaos.

3.

Co si´ stanie z PZD wed∏ug projektu ustawy?

Jedynà szansà dla dzia∏kowców, aby nie utracili swych praw i nie musieli
od nowa nawiàzywaç stosunku prawnego z w∏aÊcicielem gruntu jest utrzymanie ciàg∏oÊci prawnej podmiotu, który dysponuje prawami do gruntów
ROD. Tym podmiotem jest PZD. Dlatego projekt zak∏ada ewolucyjne,
a nie rewolucyjne zmiany statusu prawnego Zwiàzku – przekszta∏cenie go
w stowarzyszenie dzia∏ajàce na podstawie ustawy o stowarzyszeniach.
Zwiàzek mia∏by 12 miesi´cy na dostosowanie statutu. Co istotne stowarzy2

szenie ogrodowe PZD by∏oby nast´pcà prawnym dzisiejszego Zwiàzku
i z mocy ustawy grunty ogrodów nadal by∏yby w jego u˝ytkowaniu wieczystym lub u˝ytkowaniu. Takie rozwiàzanie gwarantuje dzia∏kowcom, ˝e ich
ogród nie utraci podstaw prawnych istnienia, a sami dzia∏kowcy nie utracà
praw do u˝ytkowanych dzia∏ek.
Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dzisiejsze ROD i jednostki terenowe
(okr´gi) sta∏yby si´ terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia ogrodowego PZD. Istniejàce organy Zwiàzku (w ROD, okr´gach i krajowe) sta∏yby si´ organami stowarzyszenia ogrodowego PZD. Jak b´dzie
wyglàdaç nowa struktura stowarzyszenia ogrodowego PZD, które jego jednostki b´dà mia∏y osobowoÊç prawnà, zadecydujà cz∏onkowie stowarzyszenia uchwalajàc nowy statut PZD.
Niezale˝nie od tego, na szczeblu ogrodu, dzia∏kowcy b´dà mogli zadecydowaç, czy chcà pozostaç w stowarzyszeniu ogólnopolskim, czy te˝ za∏o˝yç
odr´bne (wydzieliç swój ogród).

4.

Nowa ustawa, a funkcjonowanie ogrodu.

Nowa ustawa gwarantuje p∏ynne, ewolucyjne przejÊcie do nowych zasad
funkcjonowania ogrodu, bez gwa∏townych zmian w jego codziennym funkcjonowaniu. Z mocy ustawy, ROD sta∏yby si´ terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia ogrodowego PZD, a zarzàdy oraz komisje
rewizyjne i rozjemcze organami tego stowarzyszenia. Ogród zachowa∏by
ciàg∏oÊç prawnà funkcjonowania, dotychczas zawarte umowy (np. z dostawcà energii elektrycznej, wody) zachowa∏yby moc. Nadal obowiàzywa∏yby zasady funkcjonowania ogrodu i zagospodarowania dzia∏ek i ROD okreÊlone
w regulaminie ROD, a tak˝e zadania i uprawnienia zarzàdów i komisji
okreÊlone w statucie PZD, który zachowa∏by swà moc. Jedynie gdyby jakiÊ
przepis statutu by∏ sprzeczny z nowà ustawà, stosowa∏oby si´ zasad´ okreÊlonà w ustawie.

5.

Czy trzeba za∏o˝yç stowarzyszenie w ogrodzie?

Projekt zak∏ada ewolucyjne zmiany systemu organizacyjnego. Wszystkie
Rodzinne Ogrody Dzia∏kowe nale˝àce dzisiaj do PZD stajà si´ z mocy
ustawy terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia ogrodowego PZD.
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Dlatego w ROD, aby spe∏niç wymogi nowej ustawy, nie trzeba zak∏adaç
stowarzyszenia. B´dzie to prawo, a nie obowiàzek dla dzia∏kowców w ROD.
Za∏o˝enie stowarzyszenia b´dzie konieczne tylko wówczas, gdy dzia∏kowcy w ogrodzie uznajà, ˝e nie chcà nale˝eç do ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego, a chcà poprowadziç ogród osobno.

6.

Jak b´dà zak∏adane stowarzyszenia ogrodowe?

Stowarzyszenia w ogrodzie b´dà mog∏y powstaç w dwojaki sposób.
Zgodnie z projektem, PZD z mocy prawa przekszta∏ci si´ w stowarzyszenie ogrodowe. ROD stanà si´ jego terenowymi jednostkami organizacyjnymi. Tak powsta∏e stowarzyszenie b´dzie posiada∏o prawa i obowiàzki, które przys∏ugiwa∏y PZD przed wejÊciem w ˝ycie ustawy.
JeÊli dzia∏kowcy b´dà chcieli za∏o˝yç odr´bne stowarzyszenie i od∏àczyç
si´ od stowarzyszenia ogrodowego PZD, b´dà mieli do tego prawo.
W 24 miesiàce od wejÊcia w ˝ycie ustawy dzia∏kowcy b´dà mogli podczas
walnego zebrania (o terminie b´dà musieli zostaç powiadomieni listem poleconym lub pocztà kurierskà co najmniej dwa tygodnie przed) podjàç decyzj´ o powo∏aniu odr´bnego stowarzyszenia ogrodowego. Uchwa∏a o powo∏aniu odr´bnego stowarzyszenia wymagaç b´dzie bezwzgl´dnej wi´kszoÊci g∏osów, przy obecnoÊci co najmniej po∏owy liczby cz∏onków z ROD.
Uchwa∏a o powo∏aniu stowarzyszenia b´dzie musia∏a ponadto zawieraç informacj´ o przyj´ciu statutu. Stowarzyszenie b´dzie mog∏o rozpoczàç funkcjonowanie po zarejestrowaniu w KRS.

7.

Co gdy dzia∏kowcy za∏o˝à stowarzyszenie ogrodowe?

Nowopowsta∏e stowarzyszenie ogrodowe, z chwilà nabycia osobowoÊci
prawnej (wpisu do KRS) przejmie nieodp∏atnie – z mocy prawa wszystkie
prawa i obowiàzki zwiàzane z danym ROD, w tym majàtek znajdujàcy si´
w ogrodzie, Êrodki finansowe oraz prawo do gruntu.
Wyodr´bnione stowarzyszenie ogrodowe zastàpi PZD jako stron´ umów
dotyczàcych ROD, b´dzie w tym zakresie nast´pcà prawnym PZD. Nowopowsta∏e stowarzyszenie b´dzie posiada∏o pe∏nà osobowoÊç prawnà, a wi´c
b´dzie odpowiedzialne za ca∏oÊç spraw zwiàzanych z funkcjonowaniem
ogrodu, w tym zaciàganie zobowiàzaƒ, podpisywanie umów, czy te˝ wyst´powania w sàdzie jako strona.
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8.

Czy dzia∏kowiec musi byç w stowarzyszeniu?

Projekt opiera si´ na za∏o˝eniu, i˝ prawo do dzia∏ki jest niezale˝ne od
przynale˝noÊci organizacyjnej. Dlatego te˝ dzia∏kowiec nie musi byç cz∏onkiem stowarzyszenia ogrodowego. Przynale˝noÊç do stowarzyszenia daje
jednak szereg korzyÊci, np. prawa organizacyjne – cz∏onek stowarzyszenia
b´dzie mia∏ wp∏yw na decyzje dotyczàce zarzàdzania ogrodem. Dlatego
dzia∏kowcowi b´dzie przys∏ugiwa∏o roszczenie o przyj´cie w poczet cz∏onków stowarzyszenia prowadzàcego ogród (art. 52). Projekt gwarantuje te˝
prawo wystàpienia ze stowarzyszenia, bez negatywnych konsekwencji w zakresie prawa do dzia∏ki (art. 53). Dodatkowo, w ka˝dej sprawie dotyczàcej
cz∏onkostwa w stowarzyszeniu zainteresowany mo˝e – po wyczerpaniu post´powania wewnàtrzorganizacyjnego – dochodziç swoich praw na drodze
sàdowej (art. 54).

9.

Jakie prawa do dzia∏ki?

Projekt zak∏ada, ˝e dzia∏kowiec korzysta z dzia∏ki na podstawie prawa do
dzia∏ki ustanowionego przez stowarzyszenie ogrodowe (art. 30) w drodze
umowy. Dopuszcza si´ ustanowienie prawa tylko do jednej dzia∏ki. Projekt
wprowadza dwie formy prawa do dzia∏ki: dzier˝aw´ dzia∏kowà oraz u˝ytkowanie (art. 30-32).
Dzier˝awa dzia∏kowa to specyficzna umowa dzier˝awy zawierana w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci, uprawniajàca dzia∏kowca do u˝ywania gruntu i pobierania z niego po˝ytków. Dotyczyç b´dzie ÊciÊle okreÊlonej rzeczy – dzia∏ki w ROD. Umowa przewidywaç b´dzie tak˝e obowiàzki zwiàzane z odpowiednim wykorzystaniem dzia∏ki i przestrzeganiem regulaminu. Co do zasady, b´dzie umowà nieodp∏atnà, tzn. nie b´dzie pobierany czynsz. Odst´pstwo od tej regu∏y b´dzie mo˝liwe tylko wtedy, gdy stowarzyszenie b´dzie mia∏o obowiàzek uiszczaç na rzecz w∏aÊciciela gruntu
op∏aty za korzystanie z nieruchomoÊci. Na wniosek dzia∏kowca, dzier˝awa
dzia∏kowa podlegaç b´dzie ujawnieniu w ksi´dze wieczystej. Dzier˝awa
dzia∏kowa podlegaç b´dzie ochronie na podstawie przepisów o ochronie
w∏asnoÊci.
Drugà formà prawa do dzia∏ki b´dzie u˝ytkowanie (art. 32) – ograniczone prawo rzeczowe w rozumieniu kodeksu cywilnego, uprawniajàce do u˝ywania i pobierania po˝ytków z rzeczy. Ustanawiane b´dzie na wniosek
5

dzia∏kowca, je˝eli nieruchomoÊç, na której zlokalizowana jest dzia∏ka, stanowi w∏asnoÊç stowarzyszenia albo zosta∏a mu oddana w u˝ytkowanie wieczyste. Ustanawiane w formie aktu notarialnego, b´dzie ujawniane w ksi´dze wieczystej.
Stowarzyszenie ogrodowe b´dzie mog∏o te˝ oddaç dzia∏k´ w bezp∏atne
u˝ywanie instytucjom prowadzàcym dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, oÊwiatowà, kulturalnà, wychowawczà, rehabilitacyjnà, dobroczynnà lub opieki spo∏ecznej
(art. 33).

10.

Co z obecnym prawem do dzia∏ki?

Po uchwaleniu ustawy, dla zachowania praw do dzia∏ki przez dzia∏kowca,
nie b´dà wymagane jakiekolwiek dzia∏ania, czy formalnoÊci. Stanie si´ to
automatycznie.
Obecne prawo do dzia∏ki przekszta∏ci si´ w dzier˝aw´ dzia∏kowà. Stanie
si´ to samoistnie, dzia∏kowiec nie b´dzie musia∏ zawieraç odr´bnej umowy.
Posiadane przez niektórych dzia∏kowców prawo u˝ytkowania (ograniczone
prawo rzeczowe w rozumieniu KC) pozostanie w mocy.

11.

Przenoszenie praw do dzia∏ki.

Dzia∏kowiec b´dzie móg∏ przenieÊç prawo do dzia∏ki w drodze umowy na
rzecz osoby pe∏noletniej lub ma∏˝eƒstwa. Umowa b´dzie musia∏a byç zawarta w formie pisemnej, w przeciwnym wypadku b´dzie niewa˝na. Umowa b´dzie zawierana pod warunkiem, zatwierdzenia przez stowarzyszenie
ogrodowe - b´dzie mia∏o na to 2 miesiàce. JeÊli stowarzyszenie nie podejmie w tym terminie ˝adnej decyzji, wówczas umowa o przeniesienie praw
do dzia∏ki b´dzie uwa˝ana za zatwierdzonà.
Stowarzyszenie ogrodowe b´dzie mog∏o odmówiç zatwierdzenia przeniesienia prawa do dzia∏ki, jednak b´dzie to mog∏o zrobiç uzasadniajàc swà
decyzj´ wy∏àcznie wa˝nymi powodami.
Ponadto stowarzyszenie ogrodowe b´dzie mog∏o odmówiç zatwierdzenia
przeniesienia prawa do dzia∏ki, gdy wska˝e osob´, na którà ma zostaç dokonane przeniesienie i która zap∏aci wynagrodzenie okreÊlone przez przekazujàcego dzia∏kowca. Osoba wskazana przez stowarzyszenie b´dzie musia∏a dokonaç wp∏aty wynagrodzenia w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. JeÊli tego nie uczyni, wniosek dzia∏kowca przenoszàcego prawo do
6

JAK ZBIERAå PODPISY POD PROJEKTEM
– najwa˝niejsze zasady
1. Podpisy zbieramy na listach wed∏ug wzoru (z nazwà Komitetu i pe∏nym
tytu∏em projektu ustawy).
2. Osoba popierajàca projekt podpisuje list´ w∏asnor´cznie.
3. Na listach wype∏niamy wszystkie rubryki, dane tak jak w dowodzie osobistym,
imi´ lub imiona (jeÊli ktoÊ ma dwa),
nazwisko w pe∏nym brzmieniu, adres zamieszkania, numer PESEL, podpis.
4. Podpisy mogà z∏o˝yç wy∏àcznie osoby pe∏noletnie i posiadajàce
obywatelstwo polskie.
5. Zakazane jest przymuszanie do z∏o˝enia podpisu oraz zbieranie podpisów
na terenie urz´dów administracji rzàdowej,
samorzàdu terytorialnego i sàdów.
6. Zbierajàcy podpisy musi mieç egzemplarz projektu ustawy wraz
z uzasadnieniem, podpisujàcy musi mieç mo˝liwoÊç wglàdu w ich tekst.
7. Druki list (puste) mo˝na powielaç.
8. Na listach nie wolno tworzyç dodatkowych rubryk (dorysowywaç).
9. Przy wype∏nianiu listy unikamy poprawek lub skreÊleƒ, je˝eli zajdzie taka
koniecznoÊç, poprawka winna byç parafowana podpisem osoby
udzielajàcej poparcia.
10. Wa˝ne sà tylko orygina∏y podpisanych list (kopia jest bezwartoÊciowa) .
11. Nie mo˝na przesy∏aç list faksem ani pocztà email.
12. Nie mo˝na tworzyç kopii podpisanych list.
13. Na listach nie dokonujemy ˝adnych opiecz´towaƒ czy adnotacji.
14. Drugà stron´ listy pozostawiamy nienaruszonà (czystà).
15. Listy z podpisami przesy∏amy pocztà lub kurierem do Komitetu lub jego
regionalnego przedstawiciela (adresy na stronie www.ocalmyogrody.pl).
16. Formularze z podpisami przed dostarczeniem do przedstawiciela czy
wys∏aniem pocztà trzeba przechowywaç w bezpiecznym miejsc.
17. Na zebranie podpisów mamy tylko 3 miesiàce. Termin mija 5 lutego 2013 r.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

www.ocalmyogrody.pl

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy O Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi
Lp.

Imi´ (imiona) i nazwisko

Adres
(miejscowoÊç, ulica,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
zamieszkania
nr domu, nr lokalu)

Nr ewidencyjny PESEL

Podpis

dzia∏ki na wskazanà przez siebie osob´ stanie si´ skuteczny.
Osoba niezgadzajàca si´ z decyzjà stowarzyszenia o odmowie zatwierdzenia
umowy przenoszàcej prawo do dzia∏ki, b´dzie mog∏a zaskar˝yç jà do sàdu.

12.

„Dziedziczenie” dzia∏ki.

Prawo do dzia∏ki w ROD nie b´dzie podlega∏o dziedziczeniu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jednak prawa osób bliskich zmar∏ego
dzia∏kowca b´dà zabezpieczone poprzez roszczenie o ustanowienie na ich
rzecz prawa do dzia∏ki.
Je˝eli oboje ma∏˝onkowie mieli prawo do dzia∏ki, to prawo zachowa ˝yjàcy. JeÊli pozosta∏y przy ˝yciu nie b´dzie posiada∏ prawa, to przys∏ugiwaç
mu b´dzie pierwszeƒstwo, wystarczy ˝e w terminie do 6 miesi´cy od Êmierci wspó∏ma∏˝onka z∏o˝y oÊwiadczenie, i˝ chce wstàpiç w prawa po zmar∏ym
ma∏˝onku. JeÊli nie z∏o˝y takiego oÊwiadczenia, roszczenie o ustanowienie
prawa do dzia∏ki po zmar∏ym przejdzie na inne osoby bliskie zmar∏ego. Termin na z∏o˝enie tego rodzaju wniosku przez osob´ bliskà b´dzie wynosi∏
kolejne 3 miesiàce.
JeÊli zmar∏y nie pozostawa∏ w zwiàzku ma∏˝eƒskim, wówczas inne osoby
bliskie b´dà mog∏y w terminie 6 miesi´cy od Êmierci dzia∏kowca wystàpiç
z roszczeniem o wstàpienie w prawo do dzia∏ki.
W przypadku zg∏oszenia si´ kilku uprawnionych (np. dwójki dzieci)
o tym, kto otrzyma prawo zadecyduje sàd. Orzekajàc, b´dzie bra∏ pod uwag´ w szczególnoÊci okolicznoÊç, czy dana osoba korzysta∏a z dzia∏ki wraz ze
zmar∏ym.

13.

Podatki od stowarzyszenia i dzia∏kowca?

Zgodnie z projektem zarówno dzia∏kowcy, jak i stowarzyszenia, b´dà
zwolnieni z podatków. Istotnym argumentem w tej kwestii jest fakt, i˝ Trybuna∏ nie zanegowa∏ zwolnienia dla dzia∏kowców. Zakwestionowa∏ zwolnienie PZD, ale dlatego, ˝e by∏ jedynà organizacjà dzia∏kowców zwolnionà
z podatków. Samego zwolnienia od podatków dla takich organizacji nie zanegowa∏. Projekt uwzgl´dnia to stanowisko - zwolnieniu b´dzie podlega∏o
ka˝de stowarzyszenie ogrodowe. B´dzie to korzystne dla samych dzia∏kowców. Stowarzyszenie tworzà wszak sami dzia∏kowcy, a wi´c to oni byliby
zmuszeni ponosiç koszty podatków p∏aconych przez stowarzyszenie.
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W ogrodach nie ma bowiem innych pieni´dzy, ni˝ pochodzàce ze sk∏adek
dzia∏kowców.

14.

Op∏aty w ogrodzie.

Obowiàzkiem ka˝dego dzia∏kowca wynikajàcym z art. 37 projektu, niezale˝nie od tego, czy jest cz∏onkiem stowarzyszenia ogrodowego, czy te˝ nie,
jest uiszczanie op∏at zwiàzanych z funkcjonowaniem ogrodu. Sà to wydatki
przeznaczone na inwestycje, media, utrzymanie infrastruktury, porzàdku
i czystoÊci oraz koszty zarzàdzania ROD.
W miar´ uzasadnionych potrzeb wysokoÊç op∏at wnoszonych przez dzia∏kowców mo˝e ulegaç zmianie. Decyzj´ w tej sprawie podejmie walne zebranie cz∏onków stowarzyszenia zarzàdzajàcego ogrodem. Projekt daje
dzia∏kowcowi prawo zakwestionowania podwy˝ki na drodze sàdowej.
Zasady ustalania i uiszczania op∏at ogrodowych okreÊli statut stowarzyszenia ogrodowego.

15.

Nowe zasady likwidacji ROD.

Podstawowym celem projektu, w zakresie zasad likwidacji ROD, jest zachowanie praw dzia∏kowców niezakwestionowanych przez Trybuna∏. Dotyczy to odszkodowaƒ za utraconà w∏asnoÊç dzia∏kowców i stowarzyszenia
oraz odtworzenia ROD (art. 24 i 25). JednoczeÊnie przepisy zwi´kszajà
uprawnienia w∏aÊciciela nieruchomoÊci.
NowoÊcià b´dzie rozró˝nienie trybu likwidacji w zale˝noÊci od sposobu
nabycia praw do nieruchomoÊci przez stowarzyszenie. W przypadku nabytych nieodp∏atnie, ich w∏aÊcicielowi b´dzie przys∏ugiwa∏o prawo zg∏oszenia
˝àdania likwidacji ROD, gdy jego funkcjonowanie b´dzie sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jednak˝e zg∏oszenie
takiego ˝àdania zwiàzane b´dzie z obowiàzkiem przedstawienia propozycji
nieruchomoÊci zamiennej oraz zagwarantowaniem odtworzenia ROD i wyp∏aty odszkodowaƒ dzia∏kowcom i stowarzyszeniu (art. 22 ust. 2). Natomiast w przypadku praw nabytych odp∏atnie, likwidacja ROD mo˝liwa b´dzie wy∏àcznie na cel publiczny uzasadniajàcy wyw∏aszczenie (art. 22 ust. 1).
W takim przypadku likwidacja b´dzie si´ odbywaç zgodnie z ustawà o gospodarce nieruchomoÊciami lub ustawami szczególnymi, jak specustawa
drogowa, wa∏owa czy kolejowa.
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Kolejnà nowoÊcià b´dzie regulacja cz´Êciowej likwidacji ROD (art. 27
ust. 2), gdy obejmie nie wi´cej ni˝ 10% jego powierzchni i nie wi´cej ni˝
10 dzia∏ek rodzinnych. Projekt wprowadza wówczas mo˝liwoÊç zwolnienia
podmiotu likwidujàcego z obowiàzku zapewnienia nieruchomoÊci zamiennej i odtworzenia ogrodu, w to miejsce wchodzi odszkodowanie. Podobne
b´dzie w przypadku likwidacji cz´Êci ROD, w którym z uwagi na fakt pozostawania tzw. „wolnych” dzia∏ek, dzia∏kowcy z cz´Êci podlegajàcej likwidacji b´dà mogli otrzymaç dzia∏ki zamienne bez odtwarzania ogrodu (art. 27
ust. 3).

16.

Prawa dzia∏kowca w przypadku likwidacji ROD.

Projekt w pe∏ni zabezpiecza interesy dzia∏kowca w przypadku likwidacji
ROD. Podmiot likwidujàcy obowiàzany b´dzie wyp∏aciç dzia∏kowcowi odszkodowanie za sk∏adniki majàtkowe znajdujàce si´ na dzia∏ce, a stanowiàce jego w∏asnoÊç (art. 25 ust. 1 pkt 1). WysokoÊç odszkodowania ustali rzeczoznawca majàtkowy. Poza wyp∏atà odszkodowania, dzia∏kowcowi b´dzie
przys∏ugiwa∏o prawo do dzia∏ki zamiennej.
Zasadniczo likwidacja ogrodu b´dzie mog∏a nastàpiç poza okresem wegetacji roÊlin, tj. od 1 listopada do 31 marca. Wyjàtkowo, gdy likwidacja nastàpi w okresie wegetacji, dzia∏kowcowi b´dzie przys∏ugiwaç dodatkowe
odszkodowanie w wysokoÊci wartoÊci przewidywanych plonów.

17.

Prawo do dzia∏ki zamiennej.

Prawo do dzia∏ki zamiennej b´dzie roszczeniem przys∏ugujàcym dzia∏kowcowi w stosunku do stowarzyszenia ogrodowego, w razie utraty dzia∏ki
na skutek likwidacji ROD. ˚àdanie b´dzie musia∏o zostaç zg∏oszone do
stowarzyszenia na piÊmie, najpóêniej w terminie 3 miesi´cy od likwidacji
ROD.
Prawo powstanie w przypadku likwidacji, przy której podmiot likwidujàcy b´dzie mia∏ obowiàzek zapewnienia nieruchomoÊci zamiennej lub gdy
w ROD likwidowanym cz´Êciowo znajdujà si´ wolne dzia∏ki, w iloÊç co najmniej równej liczbie dzia∏ek likwidowanych. Art. 43 projektu wyraênie
wskazuje, i˝ faktycznym beneficjentem prawa zobowiàzujàcego podmiot likwidujàcy do odtworzenia ROD, jest dzia∏kowiec.
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18.

Roszczenia do ROD – prawa dzia∏kowców.

Do tej pory dzia∏kowcy korzystali z ochrony prawnej przewidzianej
w art. 24 ustawy o ROD. Przepis ten zosta∏ niestety uchylony przez TK. Powsta∏a luka w prawie, która dopuszcza zwracanie terenów ROD z dzia∏kowcami, bez zabezpieczenia ich praw. Usuwa jà art. 28 i 29 projektu.
W przypadku roszczenia dopuszczajà likwidacj´ ROD i zwrot nieruchomoÊci, ale gwarantujà odszkodowanie dla dzia∏kowców oraz stowarzyszenia.
Ponadto stowarzyszeniu przyznano prawo do udzia∏u w post´powaniu roszczeniowym – b´dzie mia∏o wp∏yw na wynik post´powania, które dotyka
bezpoÊrednio praw dzia∏kowców.
Z likwidacjà i zwrotem nieruchomoÊci zajmowanej przez ROD b´dziemy
mieli do czynienia, gdy paƒstwo przej´∏o nieruchomoÊç niezgodnie z prawem albo cel wyw∏aszczenia nie zosta∏ zrealizowany, np. nieruchomoÊç wyw∏aszczono pod budow´ drogi ale przekazano pod ogród. W zale˝noÊci od
sytuacji zobowiàzanym do wyp∏aty odszkodowania dla dzia∏kowców b´dzie
paƒstwo lub gmina. Je˝eli nie zrobi tego dobrowolnie, dzia∏kowiec b´dzie
mia∏ prawo wystàpiç do sàdu.
Ponadto, je˝eli w efekcie zwrotu cz´Êci ROD, np. centralnej, pozosta∏y
obszar nie b´dzie nadawa∏ si´ do dalszego u˝ytkowania, stowarzyszenie b´dzie mog∏o ˝àdaç likwidacji pozosta∏ej cz´Êci na zasadach ogólnych.
W celu usprawnienia odzyskiwania odszkodowania zosta∏ wprowadzony
wymóg, aby w decyzji o zwrocie wyw∏aszczonej nieruchomoÊci by∏a okreÊlana wartoÊç sk∏adników majàtkowych znajdujàcych na dzia∏kach i terenie
ogrodu, który ma byç zwrócony. W ten sposób, dzia∏kowcy i stowarzyszenie
praktycznie natychmiast poznajà wysokoÊç przys∏ugujàcego im odszkodowania. Gdy je zakwestionujà, b´dà mogli za˝àdaç ustalenia wysokoÊci odszkodowania przez sàd.

19.

Ochrona sàdowa praw dzia∏kowców.

Projekt ustawy przyznaje dzia∏kowcom szereg fundamentalnych praw
i gwarancj´ ich realizacji. Poszerzono mianowicie zakres spraw poddanych
kontroli sàdowej. W szczególnoÊci projekt przewiduje mo˝liwoÊç skierowania sprawy na drog´ sàdowà w razie sporu dotyczàcego:
• wypowiedzenia umowy o prawo do dzia∏ki,
• wynagrodzenia za w∏asnoÊç naniesieƒ na dzia∏ce,
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• odmowy zgody na przeniesienie praw do dzia∏ki,
• prawa do dzia∏ki po zmar∏ym dzia∏kowcu,
• podwy˝ki op∏at ogrodowych,
• cz∏onkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym.
W celu usprawnienia rozpatrywania powy˝szych spraw, projekt wprowadza okreÊlone terminy na dochodzenie poszczególnych roszczeƒ. Przewidziano równie˝ koniecznoÊç przeprowadzenia post´powania pojednawczego, jako warunku wniesienia sprawy do sàdu. Takie post´powanie, przeprowadzane przez komisj´ rozjemczà stowarzyszenia, stanowi∏oby prób´ polubownego rozwiàzania sporu bez potrzeby kierowania sprawy do sàdu.
W konsekwencji – dzi´ki powy˝szym rozwiàzaniom – dzia∏kowcy b´dà korzystali z pe∏ni ochrony swoich praw.

20.

Nowe ROD.

Tworzenie ogrodów ma odbywaç si´ na gruntach stanowiàcych w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, samorzàdu terytorialnego oraz stowarzyszeƒ ogrodowych
(art. 10). Zachowano zatem zasad´ zak∏adania ROD na terenach publicznych lub stowarzyszeƒ. Unormowania zawarte w projekcie (art. 11) przyjmujà, ˝e przekazywanie gruntów na rzecz stowarzyszeƒ odbywaç si´ b´dzie
na zasadach okreÊlonych w ustawie o gospodarce nieruchomoÊciami.
Formy prawne przekazywania gruntów pod ROD to: sprzeda˝ z mo˝liwoÊcià bonifikat, ustanowienie u˝ytkowania na czas nieoznaczony, ustanowienie u˝ytkowania wieczystego.
Od woli w∏aÊciciela b´dzie zale˝a∏o, czy ustanowi tytu∏ prawny odp∏atnie,
czy nieodp∏atnie. Takie rozwiàzanie nie zmusza w∏aÊcicieli, a jedynie daje
mo˝liwoÊç. Projekt pozostawia, nie zakwestionowane przez TK rozwiàzania dotyczàce obowiàzków gmin w zakresie doprowadzenia do ROD mediów, oraz zasad´, ˝e grunty przeznaczane pod ROD powinny byç zrekultywowane i zmeliorowane.

21.

Regulacja stanu prawnego ROD.

Pomimo wieloletnich dzia∏aƒ zwiàzanych z regulacjà stanu prawnego, do
dnia dzisiejszego, w stosunku do blisko 14 000 ha gruntów ROD, PZD nie
jest w stanie wylegitymowaç si´ tytu∏em prawnym, zabezpieczajàcym ostatecznie prawa dzia∏kowców.
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Od za∏o˝ycieli ogrodów (zak∏adów pracy, gmin) PZD cz´sto otrzymywa∏
bowiem tylko szczàtkowe dokumenty dotyczàce praw do gruntów. Dlatego
dzisiaj legalnoÊç istnienia wielu ROD jest kwestionowana. Projekt zawiera
propozycje majàce ostatecznie uregulowaç te kwestie.
W przeciàgu 2 lat od wejÊcia w ˝ycie ustawy, w∏adze b´dà mog∏y zlikwidowaç taki ROD na uproszczonych zasadach – bez odtwarzania ogrodu,
a jedynie p∏acàc odszkodowanie za majàtek dzia∏kowców i stowarzyszenia.
Je˝eli w tym terminie nie wydadzà decyzji o likwidacji, stowarzyszenie nab´dzie prawo u˝ytkowania do nieruchomoÊci zajmowanej przez ROD.
DopuszczalnoÊç likwidacji ROD w tym trybie b´dzie te˝ ograniczona.
Projekt wy∏àcza jà je˝eli teren ROD przeznaczono w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod ogród dzia∏kowy, albo ROD funkcjonuje ponad 30 lat, a nabycie w∏asnoÊci gruntu przez paƒstwo lub gmin´
nastàpi∏o w zwiàzku z zak∏adaniem bàdê funkcjonowaniem na nim ogrodu,
oraz gdy ogród, w chwili wejÊcia w ˝ycie ustawy o pracowniczych ogrodach
dzia∏kowych z 1981 r., mia∏ ustalonà lokalizacj´ sta∏à, albo przekszta∏ci∏ si´
z ogrodu czasowego w sta∏y na mocy przepisów ustawy.

22.

Zmiany w innych ustawach.

W projekcie dokonano zmian w okreÊlonych ustawach. Wi´kszoÊç z nich
polega na zagwarantowaniu ciàg∏oÊci prawnej, czyli zapewnieniu przysz∏ym
stowarzyszeniom ogrodowym wszystkich uprawnieƒ, które obecnie przys∏ugujà PZD. Projekt zak∏ada równie˝ inne zmiany w obowiàzujàcych przepisach. Zmierzajà one do wprowadzenia dwóch istotnych modyfikacji. Po
pierwsze, chodzi o umo˝liwienie stowarzyszeniom nabywanie gruntów publicznych w drodze bezprzetargowej, co uproÊci procedury zwiàzane z tworzeniem ROD i przys∏u˝y si´ do ich powstawania. Po drugie, projekt reguluje tryb ustalania odszkodowaƒ dla dzia∏kowców i ich organizacji przy likwidacji ROD pod drogi – ich sytuacja zostanie zrównana z innymi podmiotami, których grunty przejmowane sà pod budow´ dróg publicznych.
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych
ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa

www.ocalmyogrody.pl
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Projekt ustawy gwarantuje dzia∏kowcowi:
• zachowanie prawa do dzia∏ki
• zachowanie zwolnienia z czynszu dzier˝awnego
• zachowanie w∏asnoÊci majàtku na dzia∏ce
• zachowanie zwolnienia z podatków
• zachowanie charakteru i funkcji ROD
• pe∏nà swobod´ zrzeszania
• odszkodowanie i dzia∏k´ zamiennà przy likwidacji ROD

PODPISZ SI¢ POD PROJEKTEM!
POMÓ˚ OCALIå OGRODY!
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
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