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NOWA USTAWA
O RODZINNYCH OGRODACH DZIA¸KOWYCH
Projekt ustawy na pierwszym miejscu stawia szeregowego dzia∏kowca.
Nowa ustawa ma chroniç jego prawa do dzia∏ki, w∏asnoÊci altany, nasadzeƒ i naniesieƒ na dzia∏ce oraz zachowaç zwolnienia podatkowe
utrzymane przez Trybuna∏. Prawa dzia∏kowca b´dà podlega∏y pe∏nej
ochronie sàdowej.
Projekt realizuje równie˝ wszystkie wytyczne zawarte w wyroku Trybuna∏u, m.in. wprowadza pe∏nà swobod´ zrzeszania. Ogrody prowadziç
majà stowarzyszenia. Proponowana ustawa nie narzuca dzia∏kowcom
˝adnych rozwiàzaƒ co do tego, czy b´dà to stowarzyszenia ogólnopolskie, regionalne, czy te˝ jedynie ogrodowe. Zgodnie z zasadami demokracji zadecydujà o tym sami dzia∏kowcy - w swoim ogrodzie. Ponadto
dzia∏kowiec b´dzie móg∏ zrezygnowaç z cz∏onkostwa w stowarzyszeniu
zachowujàc prawo do dzia∏ki.
Projekt utrzymuje ochron´ interesów dzia∏kowca na wypadek likwidacji ogrodu - dzia∏kowcowi nadal ma przys∏ugiwaç prawo do odszkodowania za altan´ i nasadzenia oraz do dzia∏ki zamiennej.
Je˝eli Sejm uchwali projekt nowej ustawy o ROD, dzia∏kowcy nie stracà ˝adnego ze swych praw, a ogrody b´dà dalej istnia∏y i s∏u˝y∏y spo∏eczeƒstwu.
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USTAWA
z dnia ..................... 201....... r.
o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych

Doceniajàc pozytywnà rol´ ogrodnictwa dzia∏kowego, b´dàcego dziedzinà
˝ycia spo∏ecznego, przyczyniajàcà si´ do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb spo∏eczeƒstwa, a zw∏aszcza rodzin z dzieçmi,
emerytów, i niepe∏nosprawnych, poprzez kszta∏towanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu ˝ycia oraz ochrony Êrodowiska i przyrody,
uznaje si´ za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych
ogrodów dzia∏kowych, jako sta∏ych elementów infrastruktury miast i gmin,
które powinny byç uwzgl´dniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego
i przysz∏ych pokoleƒ.

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje zasady zak∏adania, funkcjonowania i likwidacji
rodzinnych ogrodów dzia∏kowych, a tak˝e prawa i obowiàzki dzia∏kowców,
zasady ich zrzeszania oraz zadania organizacji dzia∏kowców i organów administracji publicznej w zakresie wspierania rozwoju ogrodnictwa dzia∏kowego.
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Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) dzia∏kowcu – nale˝y przez to rozumieç pe∏noletnià osob´ fizycznà lub
ma∏˝eƒstwo uprawnione do korzystania z dzia∏ki w rodzinnym ogrodzie
dzia∏kowym na podstawie prawa do dzia∏ki ustanowionego zgodnie
z ustawà;
2) dzia∏ce – nale˝y przez to rozumieç podstawowà jednostkà przestrzennà rodzinnego ogrodu dzia∏kowego, której powierzchnia nie mo˝e
przekraczaç 500 m2;
3) prawie do dzia∏ki – nale˝y przez to rozumieç ustanowiony zgodnie
z ustawà tytu∏ prawny uprawniajàcy do korzystania z dzia∏ki;
4) rodzinnym ogrodzie dzia∏kowym – nale˝y przez to rozumieç wydzielony obszar lub obszary gruntu, podzielone na tereny ogólne i dzia∏ki oraz
wyposa˝one w infrastruktur´ ogrodowà, którymi stowarzyszenie ogrodowe
w∏ada w oparciu o ustanowiony na jego rzecz tytu∏ prawny;
5) stowarzyszeniu ogrodowym – nale˝y przez to rozumieç stowarzyszenie w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 855, z póên. zm.), którego celem statutowym jest tworzenie i prowadzenie rodzinnych ogrodów dzia∏kowych
zgodnie z ustawà;
6) regulaminie rodzinnego ogrodu dzia∏kowego – nale˝y przez to rozumieç obowiàzujàcy na terenie rodzinnego ogrodu dzia∏kowego regulamin,
okreÊlajàcy szczegó∏owe zasady zagospodarowania i u˝ytkowania dzia∏ki
oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu dzia∏kowego,
a tak˝e zasady korzystania z terenów ogólnych i infrastruktury ogrodowej;
7) osobie bliskiej – nale˝y przez to rozumieç zst´pnych, wst´pnych, rodzeƒstwo, dzieci rodzeƒstwa, ma∏˝onka, osoby przysposabiajàce i przysposobione;
8) infrastrukturze ogrodowej – nale˝y przez to rozumieç budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, Êwietlice, hydrofornie, sieci wodociàgowe i energetyczne oraz inne urzàdzenia znajdujàce
si´ na terenie rodzinnego ogrodu dzia∏kowego przeznaczone do wspólnego
u˝ywania przez osoby korzystajàce z dzia∏ek oraz s∏u˝àce do zapewnienia
prawid∏owego funkcjonowania rodzinnego ogrodu dzia∏kowego;
9) op∏atach ogrodowych – nale˝y przez to rozumieç ponoszone przez dzia∏kowca op∏aty wynikajàce z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjono3

wania rodzinnego ogrodu dzia∏kowego, a w szczególnoÊci zwiàzanych z zarzàdzaniem, utrzymaniem terenów ogólnych i infrastruktury ogrodowej;
10) likwidacji rodzinnego ogrodu dzia∏kowego – nale˝y przez to rozumieç zbycie lub wygaÊni´cie praw przys∏ugujàcych stowarzyszeniu ogrodowemu do nieruchomoÊci zajmowanej przez rodzinny ogród dzia∏kowy lub
jego cz´Êç oraz wydanie tej nieruchomoÊci przez stowarzyszenie ogrodowe
na rzecz podmiotu likwidujàcego;
11) podmiocie likwidujàcym – nale˝y przez to rozumieç w∏aÊciciela nieruchomoÊci, na której zlokalizowany jest rodzinny ogród dzia∏kowy podlegajàcy likwidacji lub podmiot, który nabywa w∏asnoÊç tej nieruchomoÊci
wskutek wyw∏aszczenia;
12) prawie do dzia∏ki zamiennej – nale˝y przez to rozumieç przys∏ugujàce dzia∏kowcowi w stosunku do stowarzyszenia ogrodowego roszczenie
o ustanowienie prawa do dzia∏ki, w razie wygaÊni´cia dotychczasowego
prawa do dzia∏ki na skutek likwidacji rodzinnego ogrodu dzia∏kowego.
Art. 3. 1. Podstawowymi celami ogrodnictwa dzia∏kowego sà:
1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb spo∏eczeƒstwa
poprzez umo˝liwianie prowadzenia upraw ogrodniczych,
2) poprawa warunków socjalnych cz∏onków spo∏ecznoÊci lokalnych,
3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ˝yciowej oraz wyrównywanie ich szans,
4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych
warunkach oraz zachowanie aktywnoÊci i zdrowia emerytów,
5) integracja spo∏eczna osób w wieku emerytalnym oraz niepe∏nosprawnych,
6) reintegracja spo∏eczna osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym,
7) przywracanie spo∏ecznoÊci i przyrodzie terenów zdegradowanych,
8) ochrona Êrodowiska i przyrody,
9) oddzia∏ywanie na popraw´ warunków ekologicznych w miastach i gminach,
10) kszta∏towanie zdrowego otoczenia cz∏owieka,
11) tworzenie warunków do udost´pniania terenów zielonych dla
spo∏ecznoÊci lokalnych.
2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane sà w szczególnoÊci poprzez
zak∏adanie i zapewnienie funkcjonowania rodzinnych ogrodów dzia∏kowych.
Art. 4. Rodzinne ogrody dzia∏kowe sà urzàdzeniami u˝ytecznoÊci pu4

blicznej, s∏u˝àcymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych
potrzeb socjalnych cz∏onków spo∏ecznoÊci lokalnych poprzez zapewnienie
im powszechnego dost´pu do rodzinnych ogrodów dzia∏kowych oraz
dzia∏ek dajàcych mo˝liwoÊç prowadzenia upraw ogrodniczych na w∏asne
potrzeby, a tak˝e podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.
Art. 5. Rodzinne ogrody dzia∏kowe stanowià tereny zielone i podlegajà
ochronie przewidzianej w odr´bnych przepisach.
Art. 6. Organy administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego tworzà
warunki prawne, przestrzenne i ekonomiczne dla rozwoju ogrodnictwa
dzia∏kowego.
Art. 7. Centralnym organem administracji rzàdowej w zakresie ogrodnictwa dzia∏kowego jest minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa.
Art. 8. 1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów dzia∏kowych nale˝y do zadaƒ w∏asnych gminy.
2. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, wykorzystujàc
gminny zasób nieruchomoÊci lub w inny sposób.
3. Gminy mogà otrzymywaç dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa na zadania, o których mowa w ust. 1.
Art. 9. Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów dzia∏kowych powinny
uwzgl´dniaç miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Rozdzia∏ 2
Tworzenie, funkcjonowanie i likwidacja rodzinnych ogrodów dzia∏kowych
Art. 10. Rodzinne ogrody dzia∏kowe, zwane dalej ROD, zak∏adane sà na
gruntach stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego oraz stowarzyszeƒ ogrodowych.
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Art. 11. 1. Grunty stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego mogà byç sprzedawane, oddawane w nieodp∏atne
lub odp∏atne u˝ytkowanie na czas nieoznaczony lub u˝ytkowanie wieczyste
stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na prowadzenie ROD – na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z póên. zm.).
2. Nabywanie praw majàtkowych, o których mowa w ust. 1, mo˝e byç
zwolnione z podatków i op∏at zwiàzanych z tym nabyciem, a wynikajàce
z niego wpisy do ksiàg wieczystych i ich zak∏adanie sà wolne od op∏at.
Art. 12. 1. Grunty przeznaczone pod ROD powinny byç zrekultywowane
i zmeliorowane przez w∏aÊciciela gruntu, na zasadach przewidzianych
w przepisach odr´bnych.
2. Gmina obowiàzana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wod´ oraz zapewnienia, w ramach komunikacji publicznej, potrzeb ROD.
Art. 13. 1. ROD prowadzony jest przez jedno stowarzyszenie ogrodowe.
2. Podzia∏ gruntu na tereny ogólne i dzia∏ki, budowa infrastruktury ogrodowej oraz zagospodarowanie ROD nale˝y do stowarzyszenia ogrodowego.
3. Infrastruktura ogrodowa stanowi w∏asnoÊç stowarzyszenia ogrodowego.
Art. 14. 1. Dzia∏ka przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb dzia∏kowca i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia
upraw ogrodniczych na w∏asne potrzeby.
2. Dzia∏ka nie mo˝e byç wykorzystywana do innych celów, ni˝ okreÊlone
w ust. 1, a w szczególnoÊci na terenie dzia∏ki obowiàzuje ca∏kowity zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub zarobkowej.
Art. 15. 1. Na terenie dzia∏ki mo˝e byç usytuowana altana, której powierzchnia zabudowy powinna byç zgodna z wymogami okreÊlonymi
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z póên. zm.). Altana nie jest budynkiem mieszkalnym w rozumieniu odr´bnych przepisów.
2. W przypadku powzi´cia informacji, ˝e na terenie dzia∏ki wybudowano,
rozbudowano lub nast´puje u˝ytkowanie altany lub innego obiektu z naru6

szeniem ustawy lub przepisów odr´bnych, a w szczególnoÊci ustawy 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane, stowarzyszenie ogrodowe wzywa dzia∏kowca
do usuni´cia stwierdzonych naruszeƒ pod rygorem rozwiàzania umowy
w trybie okreÊlonym w art. 40 ust. 4.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, stowarzyszenie ogrodowe
zg∏asza naruszenie do w∏aÊciwego organu administracji publicznej, który
wszczyna post´powanie w celu wyjaÊnienia sprawy.
Art. 16. 1. Stowarzyszenie ogrodowe uchwala regulamin rodzinnego
ogrodu dzia∏kowego, zwany dalej „regulaminem”.
2. Regulamin oraz jego zmiany obowiàzujà wszystkich dzia∏kowców na
obszarze ROD.
3. Stowarzyszenie ogrodowe sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
Art. 17. 1. Utrzymanie porzàdku i czystoÊci nale˝y do:
1) stowarzyszenia ogrodowego – w odniesieniu do terenów ogólnych
ROD,
2) dzia∏kowca – w odniesieniu do u˝ytkowanej dzia∏ki,
3) w∏aÊciwej gminy – w odniesieniu do terenów przylegajàcych do ROD,
chyba ˝e obowiàzek ten na mocy przepisów szczególnych cià˝y na osobach
fizycznych lub jednostkach organizacyjnych innych ni˝ stowarzyszenie
ogrodowe.
2. Do stowarzyszenia ogrodowego nale˝y zapewnienie zbierania odpadów komunalnych powsta∏ych na terenie ROD zgodnie z odr´bnymi przepisami.
Art. 18. 1. Usuni´cie drzew lub krzewów z terenów ogólnych ROD lub
dzia∏ki nast´puje na zasadach i w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póên. zm.), z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Zezwolenie na usuni´cie drzew lub krzewów znajdujàcych si´ w ROD
wydawane jest na wniosek:
1) stowarzyszenia ogrodowego – w przypadku zamiaru usuni´cia drzewa
lub krzewu z terenu ogólnego ogrodu,
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2) dzia∏kowca – w przypadku zamiaru usuni´cia drzewa lub krzewu z terenu dzia∏ki.
Art. 19. Stowarzyszenie ogrodowe z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci statutowej, a dzia∏kowcy z tytu∏u posiadania dzia∏ek, zwolnieni sà od podatków i op∏at (administracyjnych, skarbowych), z tym ˝e z podatku od nieruchomoÊci i podatku rolnego na zasadach okreÊlonych w odr´bnych ustawach.
Art. 20. 1. Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzàce ROD na obszarze danej gminy oraz niedzia∏ajàce w celu osiàgni´cia zysku, mo˝e otrzymywaç
dotacj´ celowà z bud˝etu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póên. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedzia∏ajàcych w celu osiàgni´cia zysku.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma s∏u˝yç realizacji celu publicznego,
zwiàzanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 8 ust. 1, i mo˝e byç
przeznaczona w szczególnoÊci na budow´ lub modernizacj´ infrastruktury
ogrodowej, je˝eli wp∏ynie to na popraw´ warunków do korzystania z ROD
przez dzia∏kowców, lub zwi´kszy dost´pnoÊç spo∏ecznoÊci lokalnej do tego
ogrodu.
3. Przepisy ustawy nie naruszajà uprawnieƒ jednostek samorzàdu terytorialnego do wspierania ogrodnictwa dzia∏kowego na podstawie przepisów
odr´bnych.
Art. 21. 1. Likwidacja ROD w ka˝dym przypadku nast´puje na warunkach ustawy, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Do likwidacji ROD na cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami, stosuje si´ przepisy tej
ustawy dotyczàce wyw∏aszczenia z zachowaniem warunków okreÊlonych
w art. 24-27 ustawy.
Art. 22. 1. W przypadku, gdy prawa do nieruchomoÊci, na której zlokalizowany jest rodzinny ogród dzia∏kowy, zosta∏y nabyte przez stowarzyszenie
ogrodowe odp∏atnie, likwidacja ogrodu dzia∏kowego mo˝liwa jest wy8

∏àcznie na cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami.
2. W przypadku, gdy prawa do nieruchomoÊci, na której zlokalizowany
jest ROD, zosta∏y nabyte przez stowarzyszenie ogrodowe nieodp∏atnie,
w∏aÊciciel nieruchomoÊci mo˝e zg∏osiç do stowarzyszenia ogrodowego
wniosek o likwidacj´ ROD, o ile funkcjonowanie ROD jest sprzeczne z zapisami obowiàzujàcego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujàcego t´ nieruchomoÊç. Zg∏aszajàc wniosek w∏aÊciciel jest zobowiàzany
przedstawiç propozycj´ nieruchomoÊci zamiennej odpowiadajàcej warunkom okreÊlonym w art. 24 pkt 1 lub wykazania okolicznoÊci, o których mowa w art. 27 ust. 3, oraz przedstawiç propozycj´ porozumienia gwarantujàcego realizacj´ obowiàzków wynikajàcych z art. 24 pkt 2-3 i art. 25.
3. W razie odmowy wyra˝enia zgody na likwidacj´ ROD, w∏aÊcicielowi
s∏u˝y prawo zaskar˝enia odmowy do sàdu, w terminie 6 miesi´cy od otrzymania odmowy. Orzeczenie sàdu o bezpodstawnoÊci odmowy zast´puje
oÊwiadczenie w przedmiocie zgody na likwidacj´.
Art. 23. Likwidacja ROD mo˝e mieç miejsce w okresie od zakoƒczenia
do rozpocz´cia wegetacji roÊlin, tj. od 1 listopada do 31 marca; likwidacja
w innym terminie mo˝e mieç miejsce jedynie w wyjàtkowych, szczególnie
uzasadnionych wypadkach.
Art. 24. Podmiot likwidujàcy obowiàzany jest do:
1) zapewnienia nieruchomoÊci zamiennej o uregulowanej sytuacji prawnej, nie mniejszej od powierzchni likwidowanego ROD, w miejscu odpowiednim do potrzeb i funkcjonowania nowego ROD, na której mo˝na
za∏o˝yç ROD zgodnie z przepisami prawa,
2) za∏o˝enia nowego ROD i odtworzenia urzàdzeƒ i budynków odpowiadajàcych rodzajem urzàdzeniom i budynkom likwidowanego ROD,
3) ustanowienia na rzecz stowarzyszenia ogrodowego tytu∏u prawnego do
nieruchomoÊci zamiennej odpowiadajàcego tytu∏owi prawnemu, który posiada∏o ono do nieruchomoÊci zajmowanej przez likwidowany ROD.
Art. 25. 1. Podmiot likwidujàcy obowiàzany jest wyp∏aciç:
1) dzia∏kowcom – odszkodowanie za sk∏adniki majàtkowe znajdujàce si´
na dzia∏kach, a stanowiàce ich w∏asnoÊç,
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2) stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie, wed∏ug kosztów odtworzenia, za sk∏adniki majàtkowe stanowiàce jego w∏asnoÊç, a niepodlegajàce odtworzeniu.
2. Ustalenie wysokoÊci odszkodowaƒ nast´puje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majàtkowego w formie operatu szacunkowego.
3. Podmiot likwidujàcy zobowiàzany jest zrekompensowaç koszty i straty
poniesione przez stowarzyszenie ogrodowe w zwiàzku z likwidacjà.
4. W przypadku likwidacji ROD w okresie wegetacji roÊlin dzia∏kowcom
przys∏uguje od podmiotu likwidujàcego dodatkowe odszkodowanie w wysokoÊci wartoÊci przewidywanych plonów; ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 26. Wydanie przez stowarzyszenie ogrodowe nieruchomoÊci zajmowanej przez likwidowany ROD nast´puje najwczeÊniej po spe∏nieniu przez
podmiot likwidujàcy warunków, o których mowa w art. 24-25.
Art. 27. 1. Do likwidacji cz´Êci ROD art. 22-26 ustawy stosuje si´ odpowiednio, z uwzgl´dnieniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku likwidacji cz´Êci ROD obejmujàcej nie wi´cej ni˝ 10%
jego powierzchni i nie wi´cej ni˝ 10 dzia∏ek, za zgodà stowarzyszenia ogrodowego prowadzàcego ten ROD, w miejsce realizacji obowiàzków, o których mowa w art. 24, podmiot likwidujàcy mo˝e wyp∏aciç na rzecz tego stowarzyszenia kwot´ odszkodowania stanowiàcà równowartoÊç szacunkowych kosztów tych obowiàzków.
3. W przypadku, gdy w ROD obj´tym cz´Êciowà likwidacjà liczba dzia∏ek,
do których dzia∏kowiec nie posiada tytu∏u prawnego, na terenie nie podlegajàcym likwidacji jest co najmniej równa liczbie dzia∏ek na cz´Êci majàcej
ulec likwidacji, zgoda o której mowa w ust. 2 nie jest wymagana.
Art. 28. 1. W przypadku likwidacji ROD lub jego cz´Êci, w celu realizacji
roszczenia osoby trzeciej do nieruchomoÊci zajmowanej przez ROD
w oparciu o tytu∏ prawny przys∏ugujàcy stowarzyszeniu ogrodowemu, obowiàzek wyp∏aty odszkodowaƒ, o których mowa w art. 25 ust. 1, cià˝y na
podmiocie legitymujàcym si´ tytu∏em w∏asnoÊci nieruchomoÊci w chwili nabywania do niej tytu∏u prawnego przez stowarzyszenie ogrodowe.
2. W przypadku likwidacji ROD z przyczyn wskazanych w ust. 1, nie stosuje si´ art. 24.
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3. Roszczenie o wyp∏at´ odszkodowania, o którym mowa w ust. 1,
przedawnia si´ w terminie 3 lat od chwili wydania nieruchomoÊci na rzecz
uprawnionej osoby trzeciej.
4. W przypadku, gdy likwidacja cz´Êci ROD, z przyczyn wskazanych
w ust. 1, powoduje, ˝e inna cz´Êç ROD nie nadaje si´ do prawid∏owego wykorzystania na dotychczasowe cele, podmiot zobowiàzany do wyp∏aty odszkodowaƒ jest obowiàzany, na wniosek stowarzyszenia ogrodowego, do likwidacji tej cz´Êci ROD na zasadach ogólnych.
Art. 29. 1. Zwrot wyw∏aszczonej nieruchomoÊci, zajmowanej w ca∏oÊci lub
w cz´Êci przez ROD w oparciu o tytu∏ prawny przys∏ugujàcy stowarzyszeniu
ogrodowemu odbywa si´ na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami, z uwzgl´dnieniem ust. 2-7.
2. Stronà post´powania o zwrot nieruchomoÊci zajmowanej przez ROD
jest stowarzyszenie ogrodowe prowadzàce ROD.
3. Skarb Paƒstwa lub w∏aÊciwa jednostka samorzàdu terytorialnego, w zale˝noÊci od tego, kto jest w∏aÊcicielem nieruchomoÊci w dacie wszcz´cia
post´powania o zwrot nieruchomoÊci, jest zobowiàzany do wyp∏aty na rzecz
dzia∏kowców oraz stowarzyszenia ogrodowego prowadzàcego ROD, odszkodowanie za sk∏adniki majàtkowe, b´dàce ich w∏asnoÊcià, a zlokalizowane na nieruchomoÊci podlegajàcej zwrotowi.
4. WartoÊç sk∏adników majàtkowych, o których mowa w ust. 3 oraz osoby uprawnione do otrzymania odszkodowania za te sk∏adniki, okreÊla si´
w decyzji o zwrocie wyw∏aszczonej nieruchomoÊci.
5. Osoba niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania w decyzji,
o której mowa w ust. 4, w terminie trzydziestu dni od dnia dor´czenia jej
decyzji w tej sprawie, mo˝e wnieÊç powództwo do sàdu powszechnego.
6. Do likwidacji ROD w zwiàzku ze zwrotem nieruchomoÊci nie stosuje
si´ art. 24.
7. W przypadku, gdy likwidacja cz´Êci ROD, z przyczyn wskazanych
w ust. 1, powoduje, ˝e inna cz´Êç ROD nie nadaje si´ do prawid∏owego wykorzystania na dotychczasowe cele, podmiot zobowiàzany do wyp∏aty odszkodowaƒ jest obowiàzany, na wniosek stowarzyszenia ogrodowego, do likwidacji tej cz´Êci ROD na zasadach ogólnych.
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Rozdzia∏ 3
Dzia∏kowcy
Art. 30 1. Dzia∏kowiec korzysta z dzia∏ki na podstawie prawa do dzia∏ki
ustanowionego przez stowarzyszenie ogrodowe na zasadach okreÊlonych
w niniejszym rozdziale.
2. Ustanowienie prawa do dzia∏ki nast´puje w drodze umowy dzier˝awy
dzia∏kowej albo umowy o ustanowienie u˝ytkowania.
3. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawierane sà pomi´dzy stowarzyszeniem ogrodowym a pe∏noletnià osobà fizycznà albo ma∏˝eƒstwem. Umowa
mo˝e byç równie˝ zawarta ze wspó∏ma∏˝onkiem dzia∏kowca, je˝eli ˝àda
ustanowienia prawa do dzia∏ki wspólnie ze swoim wspó∏ma∏˝onkiem.
Umowa nie mo˝e byç zawarta w celu ustanowienia prawa do dodatkowej
dzia∏ki.
4. Przy ustanowieniu prawa do dzia∏ki, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci ustawowe funkcje ROD i dzia∏ki, a tak˝e
miejsce zamieszkania osoby ubiegajàcej si´ o dzia∏k´.
Art. 31. 1. Przez umow´ dzier˝awy dzia∏kowej stowarzyszenie ogrodowe
zobowiàzuje si´ oddaç dzia∏kowcowi dzia∏k´ na czas nieoznaczony do
u˝ywania i pobierania z niej po˝ytków, a dzia∏kowiec zobowiàzuje si´
u˝ywaç dzia∏k´ zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegaç postanowieƒ regulaminu oraz uiszczaç op∏aty ogrodowe.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, mo˝e okreÊlaç wysokoÊç czynszu albo
sposób ustalenia wysokoÊci czynszu oraz termin jego p∏atnoÊci, wy∏àcznie
w przypadku gdy stowarzyszenie ogrodowe jest zobowiàzane do uiszczania
na rzecz w∏aÊciciela op∏at z tytu∏u korzystania z nieruchomoÊci zajmowanej
przez ROD.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna byç zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
4. Przenoszenie praw i obowiàzków z dzier˝awy dzia∏kowej oraz przechodzenie tych praw i obowiàzków po Êmierci dzia∏kowca nast´puje na zasadach okreÊlonych w niniejszym rozdziale.
5. Na wniosek dzia∏kowca, dzier˝awa dzia∏kowa podlega ujawnieniu
w ksi´dze wieczystej.
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6. Do dzier˝awy dzia∏kowej stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.) dotyczàce dzier˝awy.
7. Do ochrony dzier˝awy dzia∏kowej stosuje si´ odpowiednio przepisy
o ochronie w∏asnoÊci.
Art. 32. 1. Je˝eli nieruchomoÊç, na której zlokalizowana jest dzia∏ka, stanowi w∏asnoÊç stowarzyszenia ogrodowego albo zosta∏a mu oddana w u˝ytkowanie wieczyste, na pisemny wniosek dzia∏kowca, stowarzyszenie ogrodowe ustanawia na jego rzecz bezterminowe prawo u˝ytkowania dzia∏ki
– w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
2. Przepis art. 31 ust. 2 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci notarialnych dokonanych
przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sàdowe
w post´powaniu wieczysto-ksi´gowym obcià˝ajà dzia∏kowca, na rzecz którego ustanowiono prawo u˝ytkowania dzia∏ki.
Art. 33. Na zasadach okreÊlonych w statucie, stowarzyszenie ogrodowe
mo˝e oddaç dzia∏k´ w bezp∏atne u˝ywanie instytucjom prowadzàcym
dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, oÊwiatowà, kulturalnà, wychowawczà, rehabilitacyjnà, dobroczynnà lub opieki spo∏ecznej.
Art. 34. 1. Dzia∏kowiec ma prawo zagospodarowaç dzia∏k´ i wyposa˝yç jà
w odpowiednie obiekty i urzàdzenia zgodnie z ustawà, przepisami odr´bnymi oraz regulaminem.
2. Nasadzenia, urzàdzenia i obiekty znajdujàce si´ na dzia∏ce, wykonane
lub nabyte ze Êrodków finansowych dzia∏kowca, stanowià jego w∏asnoÊç.
Art. 35. Dzia∏kowiec jest uprawniony do korzystania z terenów ogólnych
ROD oraz infrastruktury ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach okreÊlonych w regulaminie.
Art. 36. Dzia∏kowiec ponosi wydatki zwiàzane z utrzymaniem jego dzia∏ki, jest obowiàzany utrzymywaç swojà dzia∏k´ w nale˝ytym stanie i przestrzegaç porzàdku ogrodowego w sposób okreÊlony w regulaminie, uiszczaç
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op∏aty ogrodowe, a tak˝e korzystaç z terenów ogólnych i infrastruktury
ogrodowej w sposób nieutrudniajàcy korzystania przez innych dzia∏kowców
oraz wspó∏dzia∏aç z nimi w ochronie wspólnego dobra.
Art. 37. 1. Dzia∏kowiec jest obowiàzany uczestniczyç w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w cz´Êciach przypadajàcych na jego dzia∏k´,
przez uiszczanie op∏at ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania op∏at
ogrodowych okreÊla statut stowarzyszenia ogrodowego.
2. Na koszty funkcjonowania ROD sk∏adajà si´ w szczególnoÊci:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bie˝àcà konserwacj´ infrastruktury
ogrodowej,
2) op∏aty za dostaw´ energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w cz´Êci
dotyczàcej terenów ogólnych i infrastruktury ogrodowej,
3) ubezpieczenia, podatki i inne op∏aty publicznoprawne,
4) wydatki na utrzymanie porzàdku i czystoÊci,
5) wydatki zwiàzane z zarzàdzaniem ROD.
Art. 38. 1. O zmianie wysokoÊci op∏at ogrodowych stowarzyszenie ogrodowe jest obowiàzane zawiadomiç dzia∏kowców, w sposób okreÊlony w regulaminie, na co najmniej 14 dni przed up∏ywem terminu do wnoszenia
op∏at ogrodowych, ale nie póêniej ni˝ ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego ten termin.
2. W ciàgu 2 miesi´cy od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
dzia∏kowiec mo˝e zakwestionowaç podwy˝k´ op∏at ogrodowych na drodze
sàdowej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dzia∏kowiec jest obowiàzany
uiszczaç op∏aty ogrodowe w dotychczasowej wysokoÊci do dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu koƒczàcego post´powanie w sprawie.
Art. 39. Prawo do dzia∏ki wygasa z chwilà:
1) rozwiàzania umowy,
2) Êmierci dzia∏kowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
3) likwidacji ROD lub jego cz´Êci, na której zlokalizowana jest dzia∏ka,
4) w innych wypadkach przewidzianych w ustawie.
Art. 40. 1. Rozwiàzanie umowy nast´puje za porozumieniem stron albo
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wypowiedzeniem umowy przez jednà ze stron.
2. Wypowiedzenie powinno byç dokonane na piÊmie pod rygorem niewa˝noÊci. Wypowiedzenie z∏o˝one przez stowarzyszenie ogrodowe powinno okreÊlaç przyczyn´ uzasadniajàcà wypowiedzenie.
3. Dzia∏kowiec mo˝e wypowiedzieç umow´ w ka˝dym czasie, nie póêniej
ni˝ na miesiàc naprzód, na koniec miesiàca kalendarzowego, je˝eli strony nie
osiàgn´∏y porozumienia co do warunków i terminu rozwiàzania umowy.
4. Stowarzyszenie ogrodowe mo˝e wypowiedzieç umow´, nie póêniej ni˝
na miesiàc naprzód, na koniec miesiàca kalendarzowego, je˝eli dzia∏kowiec:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal u˝ywa dzia∏ki w sposób
sprzeczny z regulaminem lub niezgodnie z jej przeznaczeniem, niszczy infrastruktur´ ogrodowà albo wykracza w sposób ra˝àcy lub uporczywy przeciwko porzàdkowi ogrodowemu, czyniàc ucià˝liwym korzystanie z innych
dzia∏ek, lub
2) jest w zw∏oce z zap∏atà op∏at ogrodowych lub innych nale˝noÊci na
rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z dzia∏ki co najmniej
przez 6 miesi´cy pomimo uprzedzenia go na piÊmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesi´cznego terminu do
zap∏aty zaleg∏ych i bie˝àcych nale˝noÊci, lub
3) odda∏ dzia∏k´ lub jej cz´Êç osobie trzeciej do p∏atnego lub bezp∏atnego u˝ywania.
Art. 41. 1. Dzia∏kowiec mo˝e wnieÊç odwo∏anie od wypowiedzenia umowy do sàdu w ciàgu 30 dni od dor´czenia pisma wypowiadajàcego umow´.
2. W razie ustalenia, ˝e wypowiedzenie umowy nastàpi∏o z naruszeniem
przepisów ustawy, sàd orzeka o bezskutecznoÊci wypowiedzenia, a je˝eli
umowa uleg∏a ju˝ rozwiàzaniu – o przywróceniu prawa do dzia∏ki na poprzednich warunkach.
Art. 42. 1. Z chwilà Êmierci jednego z ma∏˝onków prawo do dzia∏ki, które przys∏ugiwa∏o obojgu ma∏˝onkom, przypada drugiemu ma∏˝onkowi.
Je˝eli ma∏˝onek nie posiada∏ prawa do dzia∏ki, mo˝e w terminie 6 miesi´cy od dnia Êmierci wspó∏ma∏˝onka z∏o˝yç oÊwiadczenie woli o wstàpieniu w
stosunek prawny wynikajàcy z tego prawa, pod rygorem wygaÊni´cia prawa
do dzia∏ki.
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2. Z chwilà wygaÊni´cia prawa do dzia∏ki w nast´pstwie niedokonania
czynnoÊci, o której mowa w ust. 1, roszczenie o ustanowienie prawa do
dzia∏ki po zmar∏ym przys∏uguje dzieciom i innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesi´cy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do dzia∏ki nie mo˝e nastàpiç przed up∏ywem terminu wygaÊni´cia roszczenia.
3. W wypadku zg∏oszenia si´ kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa
do dzia∏ki rozstrzyga sàd w post´powaniu nieprocesowym, bioràc pod
uwag´ w szczególnoÊci okolicznoÊç, czy osoba uprawniona na podstawie
ust. 2, korzysta∏a z dzia∏ki ze zmar∏ym.
4. W wypadku Êmierci dzia∏kowca nie pozostajàcego w zwiàzku ma∏˝eƒskim, ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e roszczenie wygasa w terminie 6 miesi´cy od dnia Êmierci dzia∏kowca.
5. Przepisy ust. 1-4 nie naruszajà uprawnieƒ spadkobierców do dziedziczenia
praw majàtkowych wynikajàcych z w∏asnoÊci, o której mowa w art. 34 ust. 2.
Art. 43. W przypadku wygaÊni´cia prawa do dzia∏ki w zwiàzku z likwidacjà ROD lub jego cz´Êci na warunkach okreÊlonych w art. 24 lub art. 27
ust. 3, dzia∏kowcowi przys∏uguje prawo do dzia∏ki zamiennej pod warunkiem zg∏oszenia do stowarzyszenia ogrodowego odpowiedniego ˝àdania na
piÊmie najpóêniej w terminie 3 miesi´cy od likwidacji ROD.
Art. 44. 1. Po ustaniu ma∏˝eƒstwa wskutek rozwodu lub po uniewa˝nieniu ma∏˝eƒstwa ma∏˝onkowie, na których rzecz wspólnie ustanowiono prawo do dzia∏ki, powinni w terminie 3 miesi´cy zawiadomiç stowarzyszenie
ogrodowe, któremu z nich przypad∏o prawo do dzia∏ki, albo przedstawiç
dowód wszcz´cia post´powania sàdowego o podzia∏ tego prawa.
2. Je˝eli ma∏˝onkowie nie dokonajà czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
stowarzyszenie ogrodowe wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie
krótszy ni˝ miesiàc, uprzedzajàc o skutkach, jakie mo˝e spowodowaç jego
niezachowanie.
3. Po bezskutecznym up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 2, stowarzyszenie ogrodowe mo˝e pozostawiç prawo do dzia∏ki jednemu z by∏ych
wspó∏ma∏˝onków. Pozostawienie prawa do dzia∏ki nast´puje poprzez rozwiàzanie umowy w stosunku do drugiego z by∏ych wspó∏ma∏˝onków w trybie art. 40 ust. 2.
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4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnieƒ do podzia∏u majàtku wspólnego
w zakresie praw majàtkowych wynikajàcych z w∏asnoÊci, o której mowa
w art. 34 ust. 2.
Art. 45. 1. Dzia∏kowiec w drodze umowy mo˝e przenieÊç prawa i obowiàzki wynikajàce z prawa do dzia∏ki na rzecz pe∏noletniej osoby fizycznej
lub ma∏˝eƒstwa (przeniesienie praw do dzia∏ki). Umowa powinna byç zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
2. Wa˝noÊç przeniesienia praw do dzia∏ki zale˝y od zatwierdzenia przez
stowarzyszenie ogrodowe.
3. Stowarzyszenie ogrodowe powinno z∏o˝yç oÊwiadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do dzia∏ki w terminie 2 miesi´cy od
dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny up∏yw
tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do
dzia∏ki. We wniosku dzia∏kowiec zobowiàzany jest wskazaç uzgodnionà
przez strony wysokoÊç wynagrodzenia, o którym mowa w art. 46 ust. 1 i 2.
4. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do dzia∏ki mo˝e nastàpiç
z wa˝nych powodów i musi mieç form´ pisemnà z uzasadnieniem pod rygorem niewa˝noÊci.
5. Stowarzyszenie ogrodowe mo˝e równie˝ odmówiç zatwierdzenia przeniesienia praw do dzia∏ki, je˝eli jednoczeÊnie wska˝e osob´, na rzecz której
mo˝e nastàpiç takie przeniesienie; osoba ta powinna z∏o˝yç pisemne
oÊwiadczenie o gotowoÊci zap∏aty na rzecz dzia∏kowca wynagrodzenia w
wysokoÊci wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny up∏yw terminu jest równoznaczny
z uwzgl´dnieniem wniosku dzia∏kowca.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si´ w przypadku przeniesienia praw do dzia∏ki na rzecz osoby bliskiej.
7. Ka˝da ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, mo˝e zaskar˝yç do sàdu odmow´ zatwierdzenia przeniesienia praw do dzia∏ki. Orzeczenie sàdu
o bezpodstawnoÊci odmowy zast´puje oÊwiadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.
Art. 46. 1. W razie wygaÊni´cia prawa do dzia∏ki, dzia∏kowcowi przys∏uguje wynagrodzenie za znajdujàce si´ na dzia∏ce nasadzenia, urzàdzenia
i obiekty stanowiàce jego w∏asnoÊç. Wynagrodzenie nie przys∏uguje za na17

sadzenia, urzàdzenia i obiekty niezgodne z przepisami ustaw.
2. W razie przeniesienia prawa do dzia∏ki warunki zap∏aty i wysokoÊç wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, okreÊla umowa pomi´dzy stronami.
3. W razie wygaÊni´cia prawa do dzia∏ki w przypadku okreÊlonym w art.
40 ust. 4, warunki zap∏aty i wysokoÊç wynagrodzenia, o którym mowa w ust.
1, ustala si´ w drodze porozumienia pomi´dzy stowarzyszeniem ogrodowym i dzia∏kowcem.
4. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, stowarzyszenie
ogrodowe mo˝e w trybie procesu ˝àdaç sprzeda˝y nasadzeƒ, urzàdzeƒ
i obiektów w drodze licytacji. Przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
-–Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 269 z póên. zm.)
o uproszczonej egzekucji z nieruchomoÊci stosuje si´ odpowiednio. Postanowienie sàdu o przysàdzeniu w∏asnoÊci nasadzeƒ, urzàdzeƒ i obiektów jest
równoznaczne z ustanowieniem prawa do dzia∏ki przez stowarzyszenie
ogrodowe.
Art. 47. Je˝eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale zainteresowany mo˝e dochodziç swoich
praw na drodze sàdowej w terminie roku od dnia, w którym dowiedzia∏ si´
o okolicznoÊci b´dàcej podstawà zg∏oszenia roszczenia, jednak˝e nie póêniej, ni˝ w terminie 3 lat od zaistnienia tej okolicznoÊci.
Art. 48. 1. Dochodzenie na drodze sàdowej praw, o których mowa
w art. 47, nast´puje po przeprowadzeniu post´powania pojednawczego
przed komisjà rozjemczà stowarzyszenia ogrodowego.
2. Komisja rozjemcza wszczyna post´powanie pojednawcze na wniosek
dzia∏kowca wniesiony na piÊmie lub ustnie do protoko∏u. Wniosek wnosi
si´ przed up∏ywem terminów, o których mowa w art. 47.
3. Zg∏oszenie przez dzia∏kowca wniosku do komisji rozjemczej przerywa
bieg terminów przedawnienia, o których mowa w art. 47.
4. Je˝eli post´powanie przed komisjà rozjemczà nie doprowadzi∏o do zawarcia ugody w terminie 6 miesi´cy, dzia∏kowiec mo˝e wnieÊç spraw´ do
sàdu na zasadach ogólnych.
5. Zasady i tryb post´powania pojednawczego okreÊla regulamin.
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Rozdzia∏ 4
Organizacje dzia∏kowców
Art. 49. 1. Dzia∏kowcy mogà zrzeszaç si´ w stowarzyszeniach ogrodowych
w celu tworzenia i prowadzenia ROD oraz reprezentacji i obrony swoich
interesów.
2. Do stowarzyszeƒ ogrodowych stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ze zmianami wynikajàcymi z ustawy.
Art. 50. Do zadaƒ stowarzyszeƒ ogrodowych nale˝y w szczególnoÊci:
1) propagowanie idei ogrodnictwa dzia∏kowego w spo∏eczeƒstwie,
a szczególnie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin dzia∏kowców
i mieszkaƒców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich,
2) dzia∏anie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa dzia∏kowego,
3) zak∏adanie i zagospodarowywanie ROD,
4) ustanawianie praw do dzia∏ek,
5) wszechstronne dzia∏anie na rzecz ochrony przyrody i Êrodowiska,
6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu dzia∏ek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zw∏aszcza poprzez szkolenia i prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej,
8) prowadzenie dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, wychowawczej, wypoczynkowej,
rekreacyjnej i innej na rzecz osób korzystajàcych z dzia∏ek, ich rodzin oraz
spo∏ecznoÊci lokalnych.
Art. 51. Statut stowarzyszenia ogrodowego okreÊla w szczególnoÊci:
1) w∏aÊciwy organ do dokonywania czynnoÊci prawnych zwiàzanych ustanawianiem i wygaÊni´ciem prawa do dzia∏ki,
2) zasady post´powania wewnàtrzorganizacyjnego,
3) tryb uchwalania regulaminu oraz dokonywania w nim zmian,
4) zasady ustalania i uiszczania op∏at ogrodowych,
5) zasady oddawania dzia∏ki w bezp∏atne u˝ywanie instytucjom okreÊlonym w art. 33,
6) sposób prowadzenia rejestru dzia∏ek.
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Art. 52. Stowarzyszenie ogrodowe nie mo˝e odmówiç przyj´cia w poczet
cz∏onków dzia∏kowca majàcego prawo do dzia∏ki w ROD prowadzonym
przez to stowarzyszenie, je˝eli dzia∏kowiec odpowiada wymaganiom statutu.
Art. 53. Wystàpienie ze stowarzyszenia ogrodowego nie mo˝e powodowaç jakichkolwiek ujemnych nast´pstw dla dzia∏kowca, a w szczególnoÊci
nie mo˝e stanowiç podstawy do rozwiàzania umowy.
Art. 54. W sprawach nabycia lub utraty cz∏onkostwa w stowarzyszeniu
ogrodowym zainteresowany mo˝e – po wyczerpaniu post´powania
wewnàtrzorganizacyjnego – dochodziç swoich praw na drodze sàdowej w ciàgu 30 dni od dnia otrzymania uchwa∏y organu stowarzyszenia ogrodowego.
Art. 55. 1. W celu ugodowego za∏atwiania sporów dotyczàcych praw
dzia∏kowców, o których mowa w art. 47, stowarzyszenie ogrodowe obowiàzane jest posiadaç komisj´ rozjemczà.
2. Zasady i tryb powo∏ywania komisji rozjemczej okreÊla statut.
3. Cz∏onkiem komisji rozjemczej nie mo˝e byç osoba wchodzàca w sk∏ad
zarzàdu stowarzyszenia ogrodowego.
Art. 56. 1. Stowarzyszenie ogrodowe prowadzi rejestr dzia∏ek. Rejestr
obejmuje w szczególnoÊci informacje dotyczàce powierzchni dzia∏ki, numeru porzàdkowego dzia∏ki, osoby lub osób majàcych prawo do dzia∏ki i rodzaju tego prawa.
2. Sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, okreÊla statut.
Art. 57. 1. W celu wspierania idei i rozwoju ogrodnictwa dzia∏kowego
oraz obrony wspólnych interesów, stowarzyszenia ogrodowe, w liczbie co
najmniej trzech, mogà tworzyç zwiàzki dzia∏kowe.
2. Cz∏onkami wspierajàcymi zwiàzku dzia∏kowego mogà byç inne osoby
prawne, które realizujà cele, o których mowa w ust. 1.
3. Zwiàzki dzia∏kowe tworzone sà w formie zwiàzku stowarzyszeƒ.
4. Szczegó∏owe zadania zwiàzków dzia∏kowych oraz sposób ich realizacji
okreÊlajà statuty tych zwiàzków.

20

Rozdzia∏ 5
Organizacje dzia∏kowców
Art. 58. 1. Polski Zwiàzek Dzia∏kowców w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419,
z póên. zm.) staje si´ stowarzyszeniem ogrodowym w rozumieniu ustawy.
2. Rodzinne ogrody dzia∏kowe oraz jednostki terenowe Polskiego
Zwiàzku Dzia∏kowców w rozumieniu art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy wskazanej w ust. 1 stajà si´ terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w ust. 1.
3. Stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w ust. 1, zachowuje prawa
i obowiàzki nabyte przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 59. 1. Rodzinne ogrody dzia∏kowe w rozumieniu ustawy, o której
mowa w art. 58 ust. 1, istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, stajà si´ rodzinnymi ogrodami dzia∏kowymi.
2. Ogrody dzia∏kowe, inne ni˝ wskazane w ust. 1, istniejàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy, stajà si´ rodzinnymi ogrodami dzia∏kowymi, o ile spe∏niajà
warunki okreÊlone w ustawie.
3. ROD, o których mowa w ust. 1, prowadzone sà przez stowarzyszenie
ogrodowe, o którym mowa w art. 58 ust. 1.
4. Cz∏onkowie Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców w rozumieniu ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych, zachowujà cz∏onkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym, o którym mowa w art. 58 ust. 1.
5. U˝ytkowanie dzia∏ki w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych przys∏ugujàce cz∏onkowi Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców w chwili wejÊcia w ˝ycie ustawy, przekszta∏ca
si´ w prawo do dzia∏ki wynikajàce z umowy dzier˝awy dzia∏kowej.
Art. 60. 1. W terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w art. 58 ust. 1, uchwali statut odpowiadajàcy wymogom ustawy.
2. Do czasu uchwalenia nowego statutu, statut PZD obowiàzujàcy w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowuje swà moc. Jednak˝e w razie sprzecznoÊci
mi´dzy nim, a przepisami ustawy, stosuje si´ przepisy ustawy.
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Art. 61. 1. W terminie 24 miesi´cy od wejÊcia w ˝ycie ustawy, walne zebranie cz∏onków stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 58
ust. 1, korzystajàcych z dzia∏ek w terenowej jednostce organizacyjnej tego
stowarzyszenia, b´dàcej do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy rodzinnym ogrodem dzia∏kowym, mo˝e podjàç decyzj´ o powo∏aniu odr´bnego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ROD (uchwa∏a o wyodr´bnieniu ROD).
2. Uchwa∏a o wyodr´bnieniu ROD podejmowana jest bezwzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów, przy obecnoÊci co najmniej po∏owy liczby cz∏onków
stowarzyszenia ogrodowego z ROD, którego uchwa∏a dotyczy.
3. O terminie walnego zebrania, którego przedmiotem obrad ma byç
uchwa∏a o wyodr´bnieniu ROD, w∏aÊciwy statutowo organ stowarzyszenia
ogrodowego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, zawiadamia, za pomocà listów
poleconych lub przesy∏ek nadanych pocztà kurierskà, wys∏anych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zebrania, do wszystkich
cz∏onków stowarzyszenia ogrodowego z ROD, którego uchwa∏a dotyczy.
4. Uchwa∏a o wyodr´bnieniu ROD musi ponadto zawieraç postanowienie o przyj´ciu statutu oraz powo∏aniu komitetu za∏o˝ycielskiego nowego
stowarzyszenia ogrodowego.
Art. 62. 1. Wyst´pujàc z wnioskiem o rejestracj´ stowarzyszenia ogrodowego powo∏anego na podstawie uchwa∏y o wyodr´bnieniu ROD, komitet
za∏o˝ycielski, poza wymogami przewidzianymi ustawà z dnia 7 kwietnia
1989 r. – prawo o stowarzyszeniach, zobowiàzany jest wykazaç spe∏nienie
wymogów, o których mowa w art. 61 ust. 2 i 3.
2. Z chwilà nabycia osobowoÊci prawnej przez stowarzyszenie ogrodowe,
o którym mowa w ust. 1, staje si´ ono nast´pcà prawnym stowarzyszenia
ogrodowego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, w zakresie praw i obowiàzków
terenowej jednostki organizacyjnej, której dotyczy∏a uchwa∏a o wyodr´bnieniu ROD. Nast´pstwo prawne obejmuje w szczególnoÊci prawa
do nieruchomoÊci zajmowanej przez ROD, w∏asnoÊç infrastruktury ogrodowej oraz Êrodki na rachunkach bankowych prowadzonych dla terenowej
jednostki organizacyjnej.
3. Postanowienie o rejestracji stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstaw´ do dokonywania zmian w ksi´gach wieczystych w zakresie wskazanym w ust. 2.
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Art. 63. 1. W stosunku do ROD, zlokalizowanego na nieruchomoÊci stanowiàcej w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego
i zajmowanej przez ROD, a do której stowarzyszenie ogrodowe prowadzàce ROD nie mo˝e wykazaç tytu∏u prawnego uprawniajàcego do w∏adania
nieruchomoÊcià, w∏aÊciciel nieruchomoÊci w terminie 24 miesi´cy od
wejÊcia w ˝ycie ustawy mo˝e wydaç decyzj´ o likwidacji ROD.
2. W przypadku likwidacji ROD na podstawie decyzji, o której mowa
w ust. 1, w∏aÊciciel nieruchomoÊci jest zobowiàzany wyp∏aciç dzia∏kowcom
oraz stowarzyszeniu ogrodowemu odszkodowanie zgodnie z art. 25 ust. 1,
2 i 4.
3. W przypadku likwidacji ROD na podstawie decyzji, o której mowa w
ust. 1, nie stosuje si´ art. 24.
4. W przypadku zaniechania wydania decyzji, o której mowa w ust. 1,
z up∏ywem 24 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, stowarzyszenie
ogrodowe prowadzàce ROD nabywa prawo u˝ytkowania – w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – do nieruchomoÊci zajmowanej przez ten ROD.
Art. 64. 1. Wydanie decyzji, o której mowa w art. 63 ust. 1, jest wy∏àczone, je˝eli w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy ROD spe∏nia przynajmniej jeden z
warunków:
1) funkcjonowanie ROD na nieruchomoÊci jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) ROD funkcjonuje na nieruchomoÊci co najmniej 30 lat, a nabycie
w∏asnoÊci nieruchomoÊci przez Skarb Paƒstwa nastàpi∏o w zwiàzku
zak∏adaniem ROD lub funkcjonowa∏ on na nieruchomoÊci w momencie
nabywania w∏asnoÊci nieruchomoÊci przez Skarb Paƒstwa,
3) ROD funkcjonuje na nieruchomoÊci co najmniej 30 lat, a komunalizacja nieruchomoÊci nastàpi∏a w zwiàzku z funkcjonowaniem na niej ROD,
4) nieruchomoÊç zaj´ta jest przez ROD, który posiada∏ ustalonà lokalizacj´ w chwili wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych
ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z póên. zm.), lub
na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej˝e ustawy sta∏ si´ ogrodem sta∏ym.
2. W przypadku ROD spe∏niajàcego jeden z warunków, wskazanych
w ust. 1, stowarzyszenie ogrodowe prowadzàce ten ROD, z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, nabywa prawo u˝ytkowania – w rozumieniu ustawy z dnia
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23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – do nieruchomoÊci zajmowanej przez
ten ROD.
Art. 65. Postanowienie art. 63 i 64 stosuje si´ odpowiednio do cz´Êci ROD.
Art. 66. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z póên. zm.) art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W braku decyzji, o której mowa w ust. 2, czasowy rodzinny ogród dzia∏kowy staje si´ ogrodem sta∏ym, a nieruchomoÊç zaj´ta przez ten ogród przechodzi w nieodp∏atne u˝ytkowanie w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.) na rzecz stowarzyszenia ogrodowego prowadzàcego rodzinny ogród dzia∏kowy.”
Art. 67. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póên. zm.) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci nie podlegajà u˝ytki
rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na u˝ytkach rolnych lub lasy oraz
grunty zaj´te przez rodzinne ogrody dzia∏kowe, z wyjàtkiem zaj´tych na
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”
2) art. 7 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia … o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr …, poz. ….), z wyjàtkiem przedmiotów opodatkowania zaj´tych na dzia∏alnoÊç gospodarczà.”
Art. 68. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z póên. zm.) w art. 40
w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) ustawy z dnia ….. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr..,
poz. ..).”
Art. 69. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póên. zm.) art. 12 ust. 2 pkt 6 otrzymuje
brzmienie:
„6) stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia … o rodzin24

nych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr …, poz. ….) z tytu∏u u˝ytkowania
i u˝ytkowania wieczystego gruntów rodzinnych ogrodów dzia∏kowych.”
Art. 70. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z póên. zm.) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) art. 68 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy z dnia …. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr …, poz. ….) z przeznaczeniem
na rodzinne ogrody dzia∏kowe”.
2) art. 37 pkt 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Umowy u˝ytkowania, najmu lub dzier˝awy na czas oznaczony d∏u˝szy ni˝ 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera si´ w drodze bezprzetargowej, je˝eli u˝ytkownikiem, najemcà lub dzier˝awcà nieruchomoÊci jest organizacja po˝ytku publicznego lub u˝ytkownikiem nieruchomoÊci jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia … o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr …, poz. ….).”
Art. 71. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z
2008 r. Nr 193, poz. 1194, z póên. zm.) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 11j otrzymuje brzmienie:
„Do nieruchomoÊci stanowiàcych rodzinne ogrody dzia∏kowe obj´tych
decyzjà o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej nie stosuje si´ art.
21-27 ustawy z dnia …. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr…,
poz….).”
2) art. 18 ust. 1g otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej dotyczy rodzinnych ogrodów dzia∏kowych ustanowionych zgodnie
z ustawà z dnia ….. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych podmiot, w którego interesie nastàpi likwidacja rodzinnego ogrodu dzia∏kowego lub jego
cz´Êci, zobowiàzany jest:
1) wyp∏aciç dzia∏kowcom – odszkodowanie za stanowiàce ich w∏asnoÊç
nasadzenia, urzàdzenia i obiekty znajdujàce si´ na dzia∏kach;
2) wyp∏aciç stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie za stanowiàce jego w∏asnoÊç urzàdzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu dzia∏25

kowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez u˝ytkujàcych dzia∏ki i s∏u˝àce do zapewnienia funkcjonowania ogrodu;
3) zapewniç grunty zast´pcze na odtworzenie rodzinnego ogrodu dzia∏kowego.”
3). W art. 18 po ust. 1g dodaje si´ pkt 1 h w brzmieniu:
„Obowiàzki wynikajàce z ust. 1g ustalane sà w decyzji administracyjnej
wydanej przez organ, o którym mowa w art. 12 ust. 4a.”
Art. 72. W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
(Dz. U. Nr 143, poz. 963) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Do nieruchomoÊci stanowiàcych rodzinne ogrody dzia∏kowe obj´tych
decyzjà o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji nie stosuje si´ art. 21-27 ustawy z dnia …. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr…, poz….).”
2) art. 21 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji dotyczy
rodzinnych ogrodów dzia∏kowych ustanowionych zgodnie z ustawà z dnia
…. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych podmiot, w którego interesie
nastàpi likwidacja rodzinnego ogrodu dzia∏kowego lub jego cz´Êci, zobowiàzany jest:
1) wyp∏aciç dzia∏kowcom – odszkodowanie za stanowiàce ich w∏asnoÊç
nasadzenia, urzàdzenia i obiekty znajdujàce si´ na dzia∏kach;
2) wyp∏aciç stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie za stanowiàce jego w∏asnoÊç urzàdzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu dzia∏kowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez u˝ytkujàcych dzia∏ki i s∏u˝àce do zapewnienia funkcjonowania ogrodu;
3) zapewniç nieruchomoÊci zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu dzia∏kowego.”
Art. 73. W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jàdrowej oraz inwestycji towarzyszàcych (Dz. U. Nr 135, poz. 789) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Do nieruchomoÊci stanowiàcych rodzinne ogrody dzia∏kowe obj´tych
decyzjà o ustaleniu inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jàdro26

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

wej nie stosuje si´ art. 21-27 ustawy z dnia … o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr…, poz….).”
2) art. 27 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jàdrowej dotyczy rodzinnych ogrodów dzia∏kowych ustanowionych zgodnie z ustawà z dnia …. o rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych inwestor, w którego interesie nastàpi likwidacja rodzinnego
ogrodu dzia∏kowego lub jego cz´Êci, jest zobowiàzany:
1) wyp∏aciç dzia∏kowcom – odszkodowanie za stanowiàce ich w∏asnoÊç
nasadzenia, urzàdzenia i obiekty znajdujàce si´ na dzia∏kach;
2) wyp∏aciç stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie za stanowiàce jego w∏asnoÊç urzàdzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu dzia∏kowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez u˝ytkujàcych dzia∏ki i s∏u˝àce do zapewnienia funkcjonowania ogrodu;
3) zapewniç nieruchomoÊci zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu dzia∏kowego.
3) W art. 27 po ust. 10 dodaje si´ ust. 10 a w brzmieniu:
„Do obowiàzków wynikajàcych z ust. 10, art. 27 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.”
Art. 74. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leÊnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póên. zm.) art. 2 ust. 1 pkt 6
otrzymuje brzmienie:
„6) rodzinnych ogrodów dzia∏kowych i ogrodów botanicznych.”
Art. 75. 1. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, w zakresie roszczeƒ do nieruchomoÊci zaj´tych przez ROD
stosuje si´ art. 28.
2. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, w zakresie zwrotu nieruchomoÊci zaj´tych przez ROD stosuje si´ art. 29.
Art. 76. Traci moc ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych.
Art. 77. Ustawa wchodzi w ˝ycie 1 stycznia 2014 roku.
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UZASADNIENIE
do projektu ustawy
o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych

W dniu 11 lipca 2012 r. Trybuna∏ Konstytucyjny wyda∏ wyrok w sprawie
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (zwany
dalej wyrokiem), w którym stwierdzi∏ niezgodnoÊç z Konstytucjà 24 artyku∏ów tej˝e ustawy. Jak wskaza∏ w uzasadnieniu wyroku, skutkiem uchylenia zakwestionowanych przepisów znaczny obszar stosunków spo∏ecznych
w Polsce by∏by regulowany przez ustaw´ w du˝ej mierze wydrà˝onà ze swej
treÊci. Dopuszczenie do powstania w systemie prawa tak znaczàcych luk
prawnych w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych – powodujàcych pe∏nà niestosowalnoÊç tego aktu – nosi∏oby znamiona tzw. wtórnej niekonstytucyjnoÊci. Z tej racji Trybuna∏ zdecydowa∏ si´
odroczyç (za wyjàtkiem art. 10 ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych)
utrat´ mocy obowiàzujàcej przepisów uznanych za niekonstytucyjne
o 18 miesi´cy.
Przywo∏anie powy˝szego stwierdzenia z uzasadnienia Trybuna∏u Konstytucyjnego, wskazujà na koniecznoÊç uchwalenia przez Sejm zmiany przepisów. Zmiany te z jednej strony powinny uwzgl´dniaç zastrze˝enia zg∏oszone przez Trybuna∏ wobec ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (zwanej dalej: ustawà o ROD), z drugiej zaÊ gwarantowaç zachowanie praw nabytych przez obywateli w oparciu o dotychczasowà ustaw´. Nadmieniç
równie˝ nale˝y, i˝ wyrok Trybuna∏u nie zapad∏ jednog∏oÊnie. W uzasadnieniu zdania odr´bnego wskazano na wàtpliwoÊci, wynikajàce z realnego ryzyka naruszenia zasady paƒstwa prawa (zasady ochrony praw nabytych art. 2 Konstytucji) oraz zasady niezale˝noÊci zrzeszeƒ obywateli od w∏adzy
publicznej - art. 58 Konstytucji – co mo˝e zaistnieç w przypadku zaniechania przez ustawodawc´ uzupe∏nienia luk w prawie, b´dàcych nast´pstwem
utraty mocy obowiàzujàcej przez zakwestionowane przepisy.
Z powy˝szych wzgl´dów nowa ustawa powinna odpowiadaç na wszelkie
zastrze˝enia, zarówno te zg∏aszane przez Trybuna∏ wobec ustawy o ROD,
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jak i wobec skutków wyroku Trybuna∏u. Niedopuszczalnym jest bowiem,
aby poÊrednim skutkiem wyroku by∏ efekt w postaci stanu niezgodnego
z Konstytucjà.
Przedk∏adany projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych (zwany dalej: projektem) jest odpowiedzià na koniecznoÊç wprowadzenia,
w nast´pstwie orzeczenia Trybuna∏u, nowych rozwiàzaƒ w zakresie organizacji ogrodnictwa dzia∏kowego w Polsce i funkcjonowania podmiotów prowadzàcych ogrody dzia∏kowe. JednoczeÊnie zachowaniu mia∏yby podlegaç
najwa˝niejsze funkcje ogrodów dzia∏kowych, których Trybuna∏ nie tylko nie
zakwestionowa∏, ale wr´cz podkreÊli∏ dla nich swoje uznanie, z uwagi na realizowane w ten sposób wartoÊci. Ponadto projekt nawiàzuje do tradycyjnego modelu organizacji tej dziedziny ˝ycia spo∏ecznego, która – nie tylko
w Polsce - zawsze opiera∏a si´ o samoorganizacj´ osób zainteresowanych
korzystaniem z dzia∏ek, tj. zarzàdzanie ogrodami przez zrzeszenia
dzia∏kowców.
Warto wskazaç, ˝e idea ogrodów dzia∏kowych ma swoje korzenie w Europie Zachodniej. Zrodzi∏a si´ w XIX wieku w Anglii i na terenie Niemiec,
jako pomys∏ na z∏agodzenie negatywnych skutków pauperyzacji niektórych
grup spo∏ecznych wywo∏anej industrializacjà. Jej istota sprowadza∏a si´ do
przeznaczenia cz∏onkom najubo˝szych warstw spo∏eczeƒstwa zdegradowanych lub ma∏o atrakcyjnych terenów. Dzielono je na niewielkie skrawki ziemi i przydzielano konkretnym rodzinom, które w∏asnym wysi∏kiem zagospodarowywa∏y dzia∏ki. Mia∏y one przede wszystkim funkcj´ miejsca
s∏u˝àcego pozyskaniu tanich warzyw i owoców oraz wypoczynkowi. Na tej
zasadzie idea ogrodnictwa dzia∏kowego rozprzestrzeni∏a si´ w Europie, docierajàc m.in. na ziemie polskie. Najlepiej udokumentowane jest powstanie
dzisiejszego Rodzinnego Ogrodu Dzia∏kowego „Kàpiele S∏oneczne”
w Grudziàdzu (1897 r.). Jednak˝e sà ogrody przyznajàce si´ do starszego
rodowodu, np. Rodzinny Ogród Dzia∏kowy im. „Powstaƒców Wielkopolskich” w Koêminie Wielkopolskim (1824 r.).
Jak wskazano powy˝ej, od samego poczàtku ogrody dzia∏kowe by∏y pomyÊlane jako forma pomocy socjalnej dla najubo˝szych cz∏onków
spo∏eczeƒstwa. Nie sposób zaprzeczyç, ˝e potrzeba udzielania tej pomocy
pozostaje wcià˝ aktualna, bioràc pod uwag´ sytuacj´ spo∏eczno-ekonomicznà wielu polskich rodzin, którym przysz∏o ˝yç na granicy minimum socjalnego lub wr´cz w ubóstwie. To przede wszystkim one korzystajà z do33

brodziejstw blisko 5 000 polskich ogrodów dzia∏kowych, zajmujàcych powierzchni´ ok. 44 tys. hektarów. Ogrody te powsta∏y w wi´kszoÊci na
nieu˝ytkach, ugorach, ha∏dach i wysypiskach Êmieci. To dzi´ki ci´˝kiej pracy samych dzia∏kowców dzisiaj na tych terenach znajduje si´ ponad 960 tys.
dzia∏ek. Nierzadko sà one u˝ytkowane przez rodziny sk∏adajàce si´ z kilku
pokoleƒ. Dlatego zasadnym jest twierdzenie, ˝e z dzia∏ek korzysta ponad
4 mln Polaków. Przeprowadzone w ostatnim okresie badania wskazujà, i˝
dominujà wÊród nich osoby nale˝àce do najgorzej sytuowanych cz∏onków
spo∏eczeƒstwa. Dzia∏kowcy to emeryci (42,07%), renciÊci (11,23%) oraz
bezrobotni (ok. 4,21%). WÊród dzia∏kowców b´dàcych osobami czynnymi
zawodowo (42,49%), przyt∏aczajàcà wi´kszoÊç stanowià pracownicy fizyczni i osoby zatrudnione na najni˝ej p∏atnych stanowiskach w handlu
i us∏ugach. Dlatego, pomimo up∏ywu czasu, funkcja dzia∏ek nie zmieni∏a
si´. Dzia∏ka to szansa dla rodziny na uzupe∏nienie swojej spi˝arni o warzywa i owoce oraz mo˝liwoÊç taniego wypoczynku. Z tego powodu w ostatnim okresie, obok tradycyjnego ju˝ zainteresowania ze strony osób starszych, zauwa˝alne jest zwi´kszenie zapotrzebowania na dzia∏ki równie˝
wÊród osób m∏odszych, zw∏aszcza rodzin z dzieçmi. Sp´dzanie wolnego
czasu w ogrodach dzia∏kowych jest coraz popularniejszà formà rekreacji
wÊród m∏odych rodzin, mieszkajàcych w budynkach wielorodzinnych i szukajàcych sposobu na kontakt z przyrodà dla najm∏odszych. Ponadto, nie
tylko w Polsce, ale równie˝ w Europie Zachodniej, zauwa˝alne jest poszukiwanie dost´pu do ekologicznych, wolnych od chemii i modyfikacji genetycznych, warzyw i owoców. Efektem jest w∏aÊnie zwi´kszone zainteresowanie ogrodnictwem dzia∏kowym, dajàcym mo˝liwoÊç prowadzenia
w∏asnych upraw. Istotnym argumentem przemawiajàcym za wspieraniem
przez w∏adze publiczne ogrodów dzia∏kowych jest tak˝e kwestia pozytywnego wp∏ywu uprawiania dzia∏ek na stan zdrowia ich u˝ytkowników.
Zw∏aszcza wÊród osób starszych, ale nie tylko, uprawianie dzia∏ki stanowi
jednà z niewielu form aktywnoÊci ruchowej, a co za tym idzie w sposób
oczywisty wp∏ywa na popraw´ stanu zdrowia.
Poza zaspokajaniem potrzeb indywidualnych u˝ytkowników, ogrody
dzia∏kowe pe∏nià równie˝ istotnà funkcj´ z punktu widzenia zrównowa˝onego rozwoju miast. W silnie zurbanizowanych aglomeracjach, ogrody stanowià jedne z niewielu obszarów zielonych. Ich funkcjonowanie jest
wi´c korzystne równie˝ dla w∏adz lokalnych, nie tylko ze wzgl´du na wa˝ne
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funkcje socjalne, ale i z powodów ekonomicznych. Zagospodarowywane
i utrzymywane, praktycznie bez wykorzystywania Êrodków publicznych, sà
tanim sposobem na zachowanie terenów zielonych, z których mogà korzystaç mieszkaƒcy. Nie sposób pominàç te˝ wa˝nej funkcji ekologicznej.
Ogrody, ze wzgl´du na swà specyfik´, s∏u˝à zachowaniu bioró˝norodnoÊci
i stanowià naturalnà ostoj´ dla wielu zwierzàt.
Dlatego ogrodów dzia∏kowych nie mo˝na postrzegaç jako skupiska indywidualnych dzia∏ek, ale zorganizowanà ca∏oÊç, pe∏niàcà wa˝ne funkcje
spo∏eczne, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne. Z funkcji tych wynika,
˝e ogrody to:
• zielone tereny w miastach – obecnie na terenach miejskich znajduje si´
blisko 4600 ogrodów, tj. prawie 90% wszystkich istniejàcych w Polsce;
• parki miejskie, z których korzystajà okoliczni mieszkaƒcy, utrzymywane wy∏àcznie na koszt dzia∏kowców;
• êród∏o zdrowych warzyw i owoców;
• miejsca aktywnego wypoczynku - praca na dzia∏ce to jedna z niewielu
form aktywnoÊci fizycznej osób starszych, z której korzystajà miliony Polaków;
• sposób na przywracanie zdegradowanych terenów spo∏eczeƒstwu
i przyrodzie - ogrody zak∏adane by∏y g∏ównie na nieu˝ytkach, które dzi´ki
pracy dzia∏kowców sta∏y si´ oazami zieleni;
• edukacja ekologiczna - pobyt na dzia∏ce to, zw∏aszcza dla najm∏odszych
mieszkaƒców miast, jedna z niewielu okazji do bezpoÊredniego kontaktu
z przyrodà;
• miejsca integracji rodzin - dzia∏ka to miejsce spotkaƒ wielu pokoleƒ;
• miejsca integracji spo∏ecznej - specyfika ogrodów s∏u˝y nawiàzywaniu
bli˝szych kontaktów sàsiedzkich i tworzeniu ma∏ych spo∏ecznoÊci lokalnych;
• miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci socjalnej – wczasy na dzia∏kach dla
emerytów, imprezy okolicznoÊciowe dla najm∏odszych, wspó∏praca ze
szko∏ami, materialna pomoc domom dziecka;
• miejsce aktywizacji spo∏ecznej – dzia∏alnoÊç ogrodów, oparta o prac´
spo∏ecznà, sprzyja aktywnoÊci osób nieczynnych zawodowo – emerytów,
rencistów i bezrobotnych.
Realizacja powy˝szych funkcji ogrodów dzia∏kowych wymaga stworzenia
odpowiednich mechanizmów prawnych umo˝liwiajàcych im prawid∏owe
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funkcjonowanie, a w efekcie – wykonywanie swoich zadaƒ na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych. KoniecznoÊç prawnego uregulowania tej specyficznej
dziedziny ˝ycia spo∏ecznego dostrze˝ono ju˝ w okresie mi´dzywojennym.
Prace Sejmu nad projektem ustawy, zak∏adajàcym kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej ogrodów dzia∏kowych oraz powierzajàcym
zarzàdzanie nimi samorzàdowi dzia∏kowców, zosta∏y przerwane przez wybuch wojny w 1939 r. Ide´ kompleksowej regulacji prawnej kwestii ogrodnictwa dzia∏kowego kontynuowano po wojnie. Efektem by∏ dekret z dnia
25 czerwca 1946 r. o ogrodach dzia∏kowych sankcjonujàcy prawnie przedwojenny system organizacyjny ogrodnictwa dzia∏kowego. Kolejnym aktem
by∏a ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych,
która niestety pozbawi∏a ruch dzia∏kowy samodzielnoÊci i samorzàdnoÊci,
podporzàdkowujàc go centrali zwiàzków zawodowych.
Jednak pomimo tych ograniczeƒ, przez lata obowiàzywania ustawy
z 1949 r., dzia∏kowcy wykszta∏cili w∏asne struktury organizacyjne – od ogrodowych, poprzez regionalne, na krajowych koƒczàc. Dzi´ki temu na fali ruchów spo∏ecznych zwiàzanych z powstaniem „SolidarnoÊci” i podpisaniem
Porozumieƒ Sierpniowych, zorganizowane Êrodowisko dzia∏kowców by∏o
zdolne wywrzeç na w∏adze nacisk, którego efektem by∏o uchwalenie w dniu
6 maja 1981 r. nowej ustawy o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych. Ustawy, która w ówczesnych warunkach politycznych, dawa∏a ruchowi
dzia∏kowców szeroki zakres autonomii i niezale˝noÊci od w∏adz paƒstwa.
Akt ten w pe∏ni wykorzysta∏ tradycje i doÊwiadczenia ogrodnictwa dzia∏kowego i zapewni∏ dogodne warunki do rozwoju ogrodów. W ciàgu pierwszych pi´ciu lat od jej uchwalenia powsta∏y ogrody na powierzchni 14 tys.
hektarów, w których dzia∏ki otrzyma∏o 360 tys. rodzin, co z∏agodzi∏o ówczesne ogromne zapotrzebowanie na dzia∏ki.
Zmiany spo∏eczno – gospodarcze, jakie nastàpi∏y po 1989 r. spowodowa∏y, i˝ znaczna cz´Êç zapisów ustawy z 1981 r. uleg∏a dezaktualizacji. Pojawi∏y si´ dla ogrodów dzia∏kowych zupe∏nie nowe problemy i zagro˝enia.
Dotyczy∏y w szczególnoÊci narastajàcego zjawiska roszczeƒ do terenów zajmowanych przez ogrody oraz prób ich przejmowania na cele komercyjne.
Odpowiedzià na te wyzwania by∏a ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych. Jednak zakwestionowanie jej zasadniczych zapisów przez Trybuna∏ Konstytucyjny spowodowa∏o, i˝ konieczne jest
przyj´cie nowego aktu prawnego regulujàcego funkcjonowanie ogrodnic36

twa dzia∏kowego w Polsce. Aktu wolnego od rozwiàzaƒ, które zakwestionowa∏ Trybuna∏, ale jednoczeÊnie gwarantujàcego zachowanie dorobku
ponad 100-letniego ruchu polskiego ogrodnictwa dzia∏kowego, a przede
wszystkim poszanowanie praw nabytych przez kilka milionów obywateli,
korzystajàcych z dzia∏ek w ROD.
Przedmiotowy wyrok opiera∏ si´ w istocie o nast´pujàce zarzuty, których
postawienie, zdaniem Trybuna∏u, by∏o zasadne wobec ustawy z 2005 r.:
– bezpodstawne utworzenie szczególnej pozycji prawnej Polskiego
Zwiàzku Dzia∏kowców, tj. uprzywilejowanie w stosunku do innych organizacji dzia∏kowców, skutkujàce „monopolem” PZD;
– niew∏aÊciwe uregulowanie stosunków Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców
ze zrzeszonymi w nim dzia∏kowcami;
– niew∏aÊciwe okreÊlenie sytuacji w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, na których
po∏o˝one sà rodzinne ogrody dzia∏owe.
Podzielenie tych zarzutów przez TK skutkowa∏o niezmiernie szerokim
zakresowo orzeczeniem – stwierdzeniem niekonstytucyjnoÊci a˝ 24 przepisów z ustawy. PodkreÊliç jednak nale˝y, i˝ z uzasadnienia wyroku wynika,
˝e zakwestionowanie tak du˝ej iloÊci przepisów by∏o nast´pstwem nie tyle
generalnej niekonstytucyjnoÊci zawartych w nich rozwiàzaƒ, co skutkiem
„opromieniowania” tych przepisów przez monopol Polskiego Zwiàzku
Dzia∏kowców na prowadzenie rodzinnych ogrodów dzia∏kowych (zwanych
dalej: ROD). Stàd te˝ zasadnym jest przyj´cie, ˝e wprowadzenie w projekcie „pluralizmu” w prowadzeniu ogrodów dzia∏kowych oraz zrównanie pozycji prawnej wszystkich podmiotów prowadzàcych takà dzia∏alnoÊç powoduje, i˝ rozwiàzania zawarte w projekcie, jakkolwiek zbli˝one do rozwiàzaƒ
zawartych w ustawie z 2005 r., sà zgodne z Konstytucjà.
Kierujàc si´ zastrze˝eniami zawartymi w wyroku, projekt nie limituje
iloÊci stowarzyszeƒ ogrodowych uprawnionych do prowadzenia ROD, ani
nie ró˝nicuje ich pozycji prawnej. Ponadto gwarantuje dzia∏kowcom z poszczególnych ogrodów mo˝liwoÊç swobodnego decydowania o wyodr´bnieniu si´ ze stowarzyszenia, jakim sta∏by si´ Polski Zwiàzek
Dzia∏kowców. Tym samym w pe∏ni realizowany jest postulat pluralizmu
oraz swobody zrzeszania si´ obywateli, zw∏aszcza, ˝e dodatkowo ka˝dy
z dzia∏kowców b´dzie mia∏ prawo do rezygnacji z cz∏onkostwa w stowarzyszeniu prowadzàcym ogród dzia∏kowy, bez koniecznoÊci zrzekania si´ tytu∏u prawnego do dzia∏ki.
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Nale˝y podkreÊliç, ˝e odpowiadajàc na zastrze˝enia zg∏aszane w zdaniach odr´bnych do wyroku, rozwiàzania przyj´te w projekcie zapewniajà
koniecznoÊç poszanowania swobody zrzeszania si´ obywateli w sposób
wszechstronny. Dlatego gwarantuje on realizacj´ przez paƒstwo obowiàzku zapewnienia swobody zrzeszania zarówno w sensie negatywnym
– tj. poprzez zaniechanie ingerowania w decyzj´ obywatela o przystàpieniu
do zrzeszenia, a wi´c dzia∏kowca do PZD, jak i w sensie pozytywnym – tj.
poprzez stworzenie mechanizmu wykluczajàcego obowiàzkowà przynale˝noÊç do PZD, lub innego stowarzyszenia, osoby zainteresowanej posiadaniem dzia∏ki w ROD.
Trzeba bowiem zauwa˝yç, i˝ jak wskazano w zdaniu odr´bnym do wyroku, PZD, choç powo∏any do ˝ycia mocà ustawy, jest zrzeszeniem korzystajàcym z gwarancji zapisanych w art. 58 Konstytucji. Stàd rozwiàzywanie
tego zrzeszenia w drodze ustawy budzi∏oby oczywiste wàtpliwoÊci, co do
zgodnoÊci z art. 58 ust. 2 Konstytucji. Dlatego rozwiàzanie pozostawiajàce
decyzj´ w tej sprawie samym zainteresowanym, czyli cz∏onkom tego zrzeszenia, nale˝y uznaç za najpe∏niej realizujàce postulat swobody zrzeszania.
Ponadto, z uwagi na ograniczenia okreÊlone w art. 58 ust. 2 Konstytucji, zaproponowane w projekcie rozwiàzanie pozwala na unikni´cie ponownego
zakwestionowania konstytucyjnoÊci ustawy dotyczàcej ogrodów dzia∏kowych, przy jednoczesnej realizacji postulatu Trybuna∏u wprowadzenia pe∏nej
swobody zrzeszania i pluralizmu w systemie ogrodnictwa dzia∏kowego.
W ramach realizacji podniesionej przez Trybuna∏ kwestii uregulowania
stosunków dzia∏kowców ze stowarzyszeniami – poza mo˝liwoÊcià wystàpienia z organizacji bez koniecznoÊci rezygnacji z prawa do dzia∏ki - projekt
zak∏ada równie˝ poddanie tych relacji szerokiej kontroli sàdowej. Dzi´ki
temu, w stosunkach ze stowarzyszeniem ogrodowym, dzia∏kowcy b´dà korzystali z pe∏ni ochrony, nie tylko w ramach uprawnieƒ cz∏onkowskich, ale
równie˝ poprzez prawo zaskar˝enia do sàdu powszechnego.
Z kolei w zakresie unormowaƒ dotyczàcych sytuacji prawnej w∏aÊciciela
nieruchomoÊci zajmowanej przez ROD, projekt zasadniczo rozszerza jego
swobod´ w dysponowaniu prawem w∏asnoÊci, zachowujàc jednak˝e zasady
odtworzenia likwidowanych ogrodów dzia∏kowych, które – co nale˝y podkreÊliç – znalaz∏y wyraêne uznanie ze strony Trybuna∏u. Ponadto, zgodnie
z zasadà ochrony praw nabytych, projekt gwarantuje respektowanie praw
nabytych przez dzia∏kowców i stowarzyszenia prowadzàce ogrody dzia∏ko38

we w oparciu o przepisy dotychczas obowiàzujàce. W szczególnoÊci gwarantuje im ochron´ prawa w∏asnoÊci do majàtku zainwestowanego na
gruntach stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa i jednostek samorzàdu
terytorialnego.
Projekt wprowadza szereg nowych poj´ç i rozwiàzaƒ systemowych, których celem jest nie tylko dostosowanie regulacji prawnych dotyczàcych
ogrodnictwa dzia∏kowego do wyroku, ale równie˝ ugruntowanie tej specyficznej formy Êwiadczenia socjalnego. Projekt uwzgl´dnia zarówno potrzeby spo∏eczne, jak i potrzeby rozwojowe miast, a wi´c interesy samorzàdów
terytorialnych. Jednak zasadniczym za∏o˝eniem projektu jest maksymalne
zabezpieczenie praw dzia∏kowców, zw∏aszcza poprzez poszanowanie konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych. Chodzi zw∏aszcza o ich prawa
majàtkowe oraz prawa organizacyjne. Projekt zachowuje wszystkie prawa
przys∏ugujàce obecnie dzia∏kowcom oraz realizuje postulaty zawarte w wyroku, a w szczególnoÊci dotyczàce wolnoÊci zrzeszania si´. Kierujàc si´
za∏o˝eniem ochrony interesów samych dzia∏kowców przyj´to równie˝, ˝e
nale˝y inkorporowaç do projektu wszystkie przepisy ustawy o ROD, które
sà korzystne dla dzia∏kowców, a nie zosta∏y zakwestionowane przez Trybuna∏ Konstytucyjny. Nale˝y bowiem przypomnieç, ˝e Trybuna∏ bada∏ ca∏à
ustaw´ o ROD, a zatem przepisy niezakwestionowane w wyroku zosta∏y
w istocie uznane za zgodne z Konstytucjà, wobec czego nale˝y je uwzgl´dniç
w projekcie, je˝eli odpowiadajà interesom samych dzia∏kowców.
Projekt przejmuje tytu∏ obowiàzujàcej ustawy normujàcej ogrodnictwo
dzia∏kowe w Polsce. Jest to bezpoÊrednie nawiàzanie do charakteru ogrodów dzia∏kowych i podkreÊla ich funkcje socjalne i integracyjne. Nie ma
podstaw do rezygnacji z dotychczasowego nazewnictwa, zw∏aszcza ˝e jest
ono akceptowane przez samych dzia∏kowców. Ponadto, tytu∏ projektu nawiàzuje do rodzinnego charakteru dzia∏ki, jej funkcji dla rodziny i celu,
w jakim nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Europy wspomaga si´ istnienie i rozwój ogrodów dzia∏kowych. Tytu∏ ten jest tak˝e zgodny z nazewnictwem stosowanym w organizacji mi´dzynarodowej dzia∏kowców –
Mi´dzynarodowe Biuro Ogrodów Rodzinnych i Dzia∏kowych.
W odró˝nieniu od obecnej regulacji, projekt zawiera preambu∏´, która
okreÊla fundamentalne cele proponowanej ustawy. PodkreÊla równie˝ zasadnicze przyczyny koniecznoÊci kompleksowego uregulowania wa˝nej
dziedziny ˝ycia spo∏ecznego, jakà dla milionów polskich obywateli stanowi
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ogrodnictwo dzia∏kowe. Preambu∏a mo˝e równie˝ odgrywaç istotnà rol´
w procesie wyk∏adni przepisów projektu, zw∏aszcza poprzez wskazanie systemu wartoÊci, które nale˝y uwzgl´dniaç przy ich interpretacji.
Rozdzia∏ 1 projektu zawiera przepisy ogólne, które dotyczà istoty i roli
ROD dla Êrodowiska i spo∏ecznoÊci lokalnych oraz zadaƒ organów w∏adzy
publicznej w zakresie ich istnienia i rozwoju. W rozdziale tym wprowadzono tak˝e przepis, definiujàcy poj´cia kluczowe dla proponowanej regulacji.
W tym wzgl´dzie na uwag´ zas∏uguje zw∏aszcza zdefiniowanie tak istotnych poj´ç jak: dzia∏kowiec, rodzinny ogród dzia∏kowy, dzia∏ka, op∏aty
ogrodowe, infrastruktura ogrodowa, czy te˝ likwidacja rodzinnego ogrodu
dzia∏kowego. Definicje te, jako stosowane w codziennej praktyce, z pewnoÊcià przyczynià si´ do sprawniejszego stosowania projektu.
W art. 3 rozwini´to preambu∏´ poprzez okreÊlenie podstawowych celów
ogrodnictwa dzia∏kowego, które pe∏ni funkcje zarówno socjalne, jak i ekologiczne. Skonkretyzowano, ˝e realizacja tych celów powinna nast´powaç
poprzez zak∏adanie i zapewnianie funkcjonowania ROD. W konsekwencji
utrzymano zasad´, ˝e ogrody te stanowià urzàdzenia u˝ytecznoÊci publicznej. Oznacza to, ˝e ogrody zosta∏y uznane za cz´Êç infrastruktury, której
bezpoÊrednim przeznaczeniem jest bie˝àce i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb ludnoÊci w drodze Êwiadczenia us∏ug powszechnie
dost´pnych. Chodzi mianowicie o wypoczynkowe, rekreacyjne i inne potrzeby socjalne cz∏onków spo∏ecznoÊci lokalnych. Forma zaspakajania tych
potrzeb polegaç powinna na zapewnianiu powszechnego dost´pu „do terenów rodzinnych ogrodów dzia∏kowych oraz dzia∏ek dajàcych mo˝liwoÊç
prowadzenia upraw ogrodniczych na w∏asne potrzeby” (art. 4). Ponadto
– wzorem obecnych unormowaƒ – utrzymano status ROD jako terenów
zielonych (art. 5).
W rozwoju ROD, jako urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej, powinny partycypowaç organy publiczne, wobec czego projekt unormowa∏ ich rol´
w tym zakresie. Utrzymano zadania tych organów, polegajàce na tworzeniu warunków prawnych, przestrzennych i ekonomicznych dla rozwoju
ogrodnictwa dzia∏kowego (art. 6). Przyj´to, ˝e centralnym organem administracji rzàdowej odpowiedzialnym za sprawy ogrodnictwa dzia∏kowego
powinien byç minister do spraw rolnictwa. Natomiast sprawy te na szczeblu lokalnym powinny byç przypisane gminom, jako zadania w∏asne. Rozwiàzanie to nie skutkuje na∏o˝eniem na gminy dodatkowych obowiàzków,
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a jedynie potwierdza dotychczasowy stan rzeczy wynikajàcy z art. 1 pkt 17
ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadaƒ i kompetencji okreÊlonych
w ustawach szczególnych pomi´dzy organy gminy a organy administracji
rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 Nr 34, poz. 198
ze zm.).
Zgodnie z projektem, tak jak dotychczas, ROD majà byç zak∏adane na
gruntach stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego oraz stowarzyszeƒ ogrodowych (art. 10). Z uwagi na zastrze˝enia zg∏oszone przez Trybuna∏, nabywanie praw do gruntów przez
stowarzyszenia ogrodowe ma si´ odbywaç na warunkach okreÊlonych
przez strony. Tak wi´c od woli w∏aÊciciela b´dzie zale˝a∏o, czy chce ustanawiaç tytu∏ prawny do nieruchomoÊci nieodp∏atnie (jak dotychczas), czy te˝
odp∏atnie. W zakresie trybu ustanawiania tytu∏u prawnego do nieruchomoÊci projekt odwo∏uje si´ do regulacji powszechnie obowiàzujàcych, tj.
ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami (art. 11). Ponadto, utrzymana ma
zostaç – nie zakwestionowana przez Trybuna∏ – zasada, ˝e tereny przekazywane pod ROD powinny byç zrekultywowane i zmeliorowane oraz zobowiàzanie gminy do doprowadzenia dróg dojazdowych, mediów i komunikacji publicznej (art. 12). Zasadnicza cz´Êç obowiàzków zwiàzanych z organizacjà ogrodu, a wi´c podzia∏ na tereny ogólne i dzia∏ki, zagospodarowanie i wyposa˝enie go w infrastruktur´ ogrodowà (np. budynki, ogrodzenia, drogi, hydrofornie, sieci wodociàgowe i energetyczne) obcià˝aç ma ju˝
stowarzyszenie ogrodowe (art. 13).
W art. 13 wyartyku∏owana zosta∏a równie˝ zasada, i˝ prowadzenie ogrodu powierzane jest jednemu stowarzyszeniu. Rozwiàzanie to nale˝y uznaç
za s∏uszne. Wprowadzajàc jasne i przejrzyste regu∏y okreÊlania podmiotu
odpowiedzialnego za zarzàdzanie ogrodem, pozwala uniknàç chaosu organizacyjnego w ROD. Ka˝dy z dzia∏kowców ma posiadaç równe prawa do
wp∏ywu na zarzàdzanie ROD. Gwarantuje to prawo do cz∏onkostwa w stowarzyszeniu (art. 52). JednoczeÊnie projekt wyklucza jednak jakikolwiek
przymus cz∏onkostwa (art. 53).
Kolejna cz´Êç rozdzia∏u drugiego zosta∏a poÊwi´cona zagadnieniom
zwiàzanym z funkcjonowaniem ROD. W tym zakresie nale˝y zwróciç
uwag´ na art. 14, który wzmacnia funkcje dzia∏ki, majàcej zaspokajaç potrzeby dzia∏kowca w zakresie wypoczynku, rekreacji i prowadzenia upraw
ogrodniczych. Z tego wzgl´du wyra˝ono wprost zakaz wykorzystania
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dzia∏ki do innych celów, a zw∏aszcza do zamieszkiwania lub prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej i zarobkowej. W konsekwencji art. 15 projektu
normuje równie˝ kwesti´ stawiania altan oraz odnosi si´ do nieprawid∏owoÊci w tym zakresie, wprowadzajàc zapisy prewencyjne, których nie
by∏o do tej pory. Chodzi o sytuacj´, gdy stowarzyszenie ogrodowe poweêmie informacj´, ˝e altana jest wybudowana lub u˝ytkowana niezgodnie
z powszechnie obowiàzujàcymi przepisami. Wówczas projekt nak∏ada obowiàzek zg∏oszenia tego faktu do w∏aÊciwych organów, które powinny
wszczàç odpowiednie post´powanie. JednoczeÊnie stowarzyszenie ogrodowe mog∏oby rozwiàzaç umow´ z dzia∏kowcem, który naruszy∏ obowiàzujàce przepisy dotyczàce budowy lub wykorzystania altan.
W tym kontekÊcie istotnego znaczenia nabiera regulamin rodzinnego
ogrodu dzia∏kowego, który zosta∏ wprowadzony w art. 16, jako akt,
okreÊlajàcy zasady zagospodarowania i u˝ytkowania dzia∏ki oraz funkcjonowania i zagospodarowania ogrodu, a tak˝e zasady korzystania z terenów
ogólnych i infrastruktury ogrodowej. Regulamin powinien obowiàzywaç
wszystkich dzia∏kowców, niezale˝nie od cz∏onkostwa w stowarzyszeniu
ogrodowym. Takie rozwiàzanie zapewni prawid∏owe dzia∏anie ogrodu
i przyczyni si´ do zachowania jego podstawowych funkcji.
Projekt zawiera równie˝ przepisy szczególne w stosunku do innych
ustaw. Doprecyzowano zw∏aszcza podmioty odpowiedzialne w zakresie
utrzymania porzàdku i czystoÊci (art. 17). Z kolei art. 18 jest przepisem
szczególnym w stosunku do ustawy o ochronie przyrody, jako ˝e dotyczy
wskazania podmiotów uprawnionych do sk∏adania wniosków w przedmiocie usuwaniu krzewów i drzew z terenu dzia∏ki oraz terenów ogólnych; potrzeba tej regulacji wynika z pojawiajàcego si´ wielokrotnie problemu odmowy przez organy samorzàdowe przyjmowania od dzia∏kowców wniosków
o usuni´cie drzew z ich dzia∏ek, choç to oni sà w∏aÊcicielami tych nasadzeƒ.
Niewàtpliwe bardzo wa˝nà kwestià, z punktu widzenia funkcjonowania
ROD, jak równie˝ interesów samych dzia∏kowców, stanowià podatki. Przypomnieç nale˝y, ˝e Trybuna∏ Konstytucyjny uchyli∏ art. 16 ustawy o ROD,
ale jedynie w zakresie w jakim zwalnia∏ z podatków tylko jednà organizacj´
dzia∏kowców. Oznacza to, ˝e Trybuna∏ nie zakwestionowa∏ samej koncepcji zwolnienia podatkowego dla dzia∏kowców, a tak˝e dla ka˝dego stowarzyszenia ogrodowego. W rezultacie w art. 19 zachowano korzystne dla
dzia∏kowców rozwiàzanie podatkowe. Potwierdzono mianowicie zwolnie42

nie stowarzyszeƒ ogrodowych z podatków i op∏at administracyjnych z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci statutowej, a dzia∏kowców z tytu∏u u˝ytkowania dzia∏ek.
Projekt wprowadza nowy przepis, który stwarza gminom mo˝liwoÊç
udzielania dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego na ogólnych zasadach. Rozwiàzanie to jest konsekwencjà obowiàzku gmin w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju ROD. W tym zakresie dotacje mog∏yby zostaç udzielone m.in. na budow´ infrastruktury ogrodowej wtedy, gdy
zwi´kszy to dost´pnoÊç spo∏ecznoÊci lokalnej do tego ogrodu. Jest to odpowiedê na zg∏aszane postulaty co do tzw. „otwierania” ogrodów dla
mieszkaƒców miast. Omawiane rozwiàzanie stanowi równie˝ odpowiedê
na oczekiwania ogrodów oraz gmin.
W zakresie likwidacji ROD projekt (art. 21-27) znaczàco zwi´ksza
uprawnienia w∏aÊciciela nieruchomoÊci w stosunku do regu∏ zawartych
w zapisach zakwestionowanych przez Trybuna∏.
Mianowicie w przypadku terenów stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego, a do których stowarzyszenie ogrodowe naby∏o prawo nieodp∏atnie, w∏aÊcicielowi nieruchomoÊci
przys∏uguje prawo zg∏oszenia ˝àdania likwidacji ROD. Ograniczenia
w tym zakresie wynikajà jedynie z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji obowiàzku odtworzenia ogrodu i wyp∏aty odszkodowaƒ (art. 22 ust. 2). W przypadku sporu pomi´dzy w∏aÊcicielem nieruchomoÊci, a stowarzyszeniem ogrodowym o dopuszczalnoÊç likwidacji,
rozstrzygaç go mia∏by sàd powszechny (art. 22 ust. 3).
Stanowisko stowarzyszenia nie mia∏oby znaczenia przy likwidacji ROD
na cel publiczny uzasadniajàcy wyw∏aszczenie – zgodnie z ustawà o gospodarce nieruchomoÊciami lub ustawami szczególnymi. W takim przypadku
obowiàzywa∏yby re˝imy wynikajàce z tych ustaw, z tym ˝e w miejsce odszkodowania za prawo do nieruchomoÊci, nadal istnia∏by obowiàzek zapewnienia tytu∏u prawnego do nieruchomoÊci zamiennej (art. 21 ust. 2).
W przypadku nieruchomoÊci, do których prawo stowarzyszenie naby∏o
odp∏atnie, podlega∏oby ono ochronie na zasadach ogólnych (art. 22 ust. 1).
W zakresie zasad likwidacji ROD projekt zachowuje – utrzymane przez
Trybuna∏ – zapisy dotyczàce obowiàzku odtworzenia ogrodu (art. 24) oraz
wyp∏aty odszkodowaƒ za w∏asnoÊç zlokalizowanà na nieruchomoÊci
(art. 25). Ponadto, w przypadku likwidacji cz´Êciowej ROD, wprowadza
43

mo˝liwoÊç zwolnienia z obowiàzku odtworzenia ogrodu poprzez wyp∏at´
rekompensaty (art. 27 ust. 2). Podobnie w przypadku likwidacji cz´Êci
ogrodu, w którym z uwagi na fakt pozostawania „wolnych” dzia∏ek,
dzia∏kowcy z cz´Êci podlegajàcej likwidacji mogà zrealizowaç swoje prawo
do dzia∏ki zamiennej bez odtwarzania ogrodu (art. 27 ust. 3). Wskazaç
równie˝ nale˝y, ˝e ilekroç ustawa przewiduje odtworzenie ROD, faktycznym beneficjentem takiego zapisu jest dzia∏kowiec. Przesàdza o tym art.
43, zgodnie z którym osobom tracàcym dzia∏k´ w zwiàzku z likwidacjà
ROD, przys∏uguje prawo do dzia∏ki zamiennej.
Szczególne rozwiàzania projekt przewiduje w przypadku likwidacji z powodu roszczeƒ osób trzecich do nieruchomoÊci zajmowanej przez RODby∏ych w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, które Paƒstwo przej´∏o w sposób niezgodny z prawem (art. 28) oraz koniecznoÊci zwrotu nieruchomoÊci ze
wzgl´du na jej zagospodarowanie niezgodnie z celem wyw∏aszczenia
(art. 29). W takich sytuacjach likwidacja odbywa∏aby si´ bez obowiàzku odtwarzania ROD. Zaspokojeniu podlega∏yby jedynie roszczenia dzia∏kowców i stowarzyszeƒ z tytu∏u utraty w∏asnoÊci sk∏adników majàtkowych zlokalizowanych na dzia∏kach i terenach ogólnych.
Rozdzia∏ trzeci reguluje pozycj´ prawnà dzia∏kowca, która wynika
z przys∏ugujàcego mu prawa do dzia∏ki, a nie z przynale˝noÊci do organizacji prowadzàcej ogród dzia∏kowy. Tym samym taka przynale˝noÊç by∏aby
dla dzia∏kowca fakultatywna. Przystàpienie do stowarzyszenia zosta∏o wi´c
pozostawione do swobodnej decyzji samego dzia∏kowca, co realizuje zasad´ wolnoÊci zrzeszania si´.
Projekt definiuje dzia∏kowca jako pe∏noletnià osob´ fizycznà albo
ma∏˝eƒstwo uprawnione do korzystania z dzia∏ki. Zak∏ada si´ wi´c, ˝e korzystanie z dzia∏ki b´dzie nast´powaç w oparciu o konkretny tytu∏ prawny
(tzw. prawo do dzia∏ki), ustanawiany przez stowarzyszenie ogrodowe na
zasadach okreÊlonych w art. 30 -32 projektu.
W tym zakresie przyj´to zupe∏nie nowe rozwiàzanie prawne. Majàc na
wzgl´dzie uwagi Trybuna∏u Konstytucyjnego, zrezygnowano z dotychczasowego modelu przydzielania dzia∏ki na mocy uchwa∏y organizacji prowadzàcej ogród dzia∏kowy, jako ˝e rozerwano wi´ê stosunku cz∏onkostwa
z prawem do dzia∏ki. Dlatego te˝ poszczególne prawa do dzia∏ek b´dà kreowane na podstawie odpowiednich umów, zawieranych pomi´dzy stowarzyszeniem ogrodowym a kandydatem na dzia∏kowca. Zak∏ada si´, ˝e
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umowy by∏yby zawierane w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
Umowa mog∏aby byç zawarta na ustanowienie prawa tylko do jednej
dzia∏ki; zawarcie umowy na ustanowienie prawa do dodatkowej dzia∏ki
by∏oby z mocy prawa niewa˝ne.
Je˝eli chodzi o konkretne prawa do dzia∏ki, to jako podstawowà form´
przewidziano dzier˝aw´ dzia∏kowà b´dàcà specyficznà umowà dzier˝awy
(art. 31). Podobnie jak umowa dzier˝awy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tego typu umowa uprawnia∏aby dzia∏kowca do u˝ywania gruntu i pobierania z niego po˝ytków. Jednak dotyczy∏aby ÊciÊle okreÊlonej rzeczy, jakà
jest dzia∏ka, wobec czego umowa przewidywa∏aby tak˝e obowiàzki zwiàzane z odpowiednim wykorzystaniem dzia∏ki oraz regulowaniem op∏at ogrodowych. Zak∏ada si´, ˝e dzier˝awa dzia∏kowa b´dzie umowà nieodp∏atnà
co do zasady, tzn. nie b´dzie pobierany czynsz z tytu∏u korzystania z dzia∏ki.
Przewidziano jednak odst´pstwo od tej regu∏y, wprowadzajàc mo˝liwoÊç
pobierania czynszu od dzia∏kowca tylko wtedy, gdy samo stowarzyszenie
ogrodowe ma obowiàzek uiszczaç czynsz na rzecz w∏aÊciciela gruntu, tzn.
gdyby przys∏ugujàcy temu stowarzyszeniu tytu∏ prawny do gruntu mia∏ charakter odp∏atny.
Zachowano mo˝liwoÊç nabycia przez dzia∏kowca ograniczonego prawa
rzeczowego – u˝ytkowania – do swojej dzia∏ki (art. 32) oraz mo˝liwoÊç oddawania dzia∏ek w bezp∏atne u˝ytkowanie instytucjom prowadzàcym
dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, oÊwiatowà, kulturalnà, wychowawczà, rehabilitacyjnà, dobroczynnà lub opieki spo∏ecznej, co stanowi wyraz socjalnej funkcji dzia∏ki (art. 33).
Projekt zachowuje niezakwestionowanà w wyroku zasad´, ˝e dzia∏kowiec
pozostaje w∏aÊcicielem swoich nasadzeƒ, urzàdzeƒ i obiektów, które znajdujà si´ na dzia∏ce (art. 34 ust. 2). Rozwiàzanie to stanowi wyjàtek od ogólnej zasady wynikajàcej z art. 47 i 48 Kodeksu Cywilnego, ˝e w∏asnoÊç naniesieƒ jest nierozerwalnie zwiàzana z w∏asnoÊcià gruntu. Konstrukcj´ t´
nale˝y uznaç za s∏usznà i niezb´dnà dla ochrony interesów indywidualnych
dzia∏kowców, zw∏aszcza w przypadku likwidacji ogrodu.
Uregulowano tak˝e obowiàzki dzia∏kowca (art. 36). WÊród nich na
uwag´ zas∏uguje obowiàzek ponoszenia op∏at ogrodowych, czyli partycypacji w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD. Przyj´to zasad´, ˝e to statut stowarzyszenia ogrodowego okreÊla zasady uchwalania op∏at ogrodowych. Natomiast ka˝dy dzia∏kowiec b´dzie mia∏ obowiàzek uiszczaç op∏aty
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wprowadzone w powy˝szym trybie (art. 37). JednoczeÊnie w art. 38 ust. 2
i 3 wprowadzono mo˝liwoÊç kwestionowania op∏at. Dzia∏kowiec b´dzie
móg∏ zaskar˝yç podwy˝k´, wnoszàc spraw´ na drog´ sàdowà, co nie zwalnia go z obowiàzku uiszczania op∏at ogrodowych w dotychczasowej wysokoÊci.
Zasadnicza czeÊç rozdzia∏u trzeciego jest poÊwi´cona kwestiom zwiàzanym z wygaÊni´ciem praw do dzia∏ki. Za podstawowà form´ w tym zakresie uznano rozwiàzanie umowy, które mo˝e nastàpiç za porozumieniem
stron lub na zasadzie wypowiedzenia przez któràkolwiek ze stron (art. 40
ust. 1). JeÊli chodzi o wypowiedzenie umowy przez stowarzyszenie, to
oÊwiadczenie w tym zakresie powinno nie tylko byç z∏o˝one w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci, ale równie˝ musi okreÊlaç przyczyn´ uzasadniajàcà takie wypowiedzenie (art. 40 ust. 2). Projekt zawiera zamkni´ty
katalog takich przyczyn w art. 40 ust. 4. JednoczeÊnie zapewnia dzia∏kowcowi mo˝liwoÊç wniesienia odwo∏ania od wypowiedzenia umowy do sàdu,
który mo˝e je podwa˝yç i przywróciç prawo do dzia∏ki (art. 41).
Unormowano ponadto kwesti´ nast´pstwa prawnego w zakresie prawa
do dzia∏ki na wypadek Êmierci dzia∏kowca. Zrezygnowano z mo˝liwoÊci
dziedzicznoÊci tego prawa uznajàc, ˝e pozostawienie tej kwestii ogólnym
zasadom spadkowym jest rozwiàzaniem niew∏aÊciwym z punktu widzenia
funkcji i celów ogrodów dzia∏kowych. Oczekiwanie na spadkobierc´ mo˝e
bowiem trwaç latami, co powodowa∏oby, ˝e wiele dzia∏ek le˝a∏oby
od∏ogiem. Dlatego te˝ przyj´to odr´bne zasady w tym zakresie. Uznano
mianowicie, ˝e w sytuacji Êmierci dzia∏kowca, ma∏˝onek powinien mieç zapewnionà mo˝liwoÊç wstàpienia w stosunek prawny wynikajàcy z prawa dotychczas przys∏ugujàcemu jego zmar∏emu wspó∏ma∏˝onkowi. Wskutek braku takiego wstàpienia nast´powa∏oby wygaÊni´cie prawa do dzia∏ki, jednak
roszczenie o ustanowienie takiego prawa mia∏yby osoby bliskie w rozumieniu art. 2 pkt 7. JednoczeÊnie podkreÊlono, ˝e nabycie prawa do dzia∏ki
w powy˝szym trybie nie narusza praw majàtkowych spadkobierców.
Projekt normuje równie˝ nast´pstwo prawne w zakresie prawa do dzia∏ki
na wypadek ustania ma∏˝eƒstwa. W takich sytuacjach byli wspó∏ma∏˝onkowie mieliby mo˝liwoÊç wskazania, który z nich zachowa prawo do dzia∏ki.
Jednak w razie sporu zainteresowani musieliby wszczàç post´powanie
o podzia∏ majàtku wspólnego, informujàc o tym stowarzyszenie ogrodowe
w terminie trzech miesi´cy. Gdyby nie zachowano tego terminu, to decyzj´
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w tym wzgl´dzie podejmowa∏oby stowarzyszenie na zasadach okreÊlonych
w art. 44 ust. 3. Nie narusza∏oby to jednak praw by∏ych wspó∏ma∏˝onków do
podzia∏u majàtku znajdujàcego si´ na dzia∏ce.
W art. 45 unormowano kwesti´ przenoszenia praw do dzia∏ki. Zasadniczo prawa te nie sà zbywalne, dlatego proponuje si´, ˝eby nast´powa∏o
przenoszenie praw i obowiàzków wynikajàcych z poszczególnych umów.
Przeniesienie praw do dzia∏ki musia∏oby si´ odbyç w formie pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci. SkutecznoÊç takiej czynnoÊci by∏aby zawieszona, do
czasu zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Wynika to z koniecznoÊci kontroli tego obrotu, aby zapewniç prawid∏owe funkcjonowanie ogrodu. Stowarzyszenie mog∏oby odmówiç zatwierdzenia umowy, ale tylko
z wa˝nych powodów. Odmowa taka mog∏aby równie˝ mieç miejsce, gdyby
by∏ inny kandydat oczekujàcy na dzia∏k´, który wówczas mia∏by obowiàzek
zap∏aciç w odpowiednim terminie ustalone wynagrodzenie ust´pujàcemu
dzia∏kowcowi. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do dzia∏ki na
rzecz osoby bliskiej mog∏aby nastàpiç jedynie z wa˝nych powodów. Odmowa mog∏aby byç zaskar˝ona do sàdu, którego orzeczenie o bezpodstawnoÊci odmowy zast´powa∏oby zatwierdzenie przeniesienia praw do dzia∏ki.
Projekt wprowadza równie˝ regulacj´ dotyczàcà wynagrodzenia za znajdujàce si´ na dzia∏ce nasadzenia, urzàdzenia i obiekty stanowiàce w∏asnoÊç
dzia∏kowca (art. 46). Takie wynagrodzenie przys∏uguje dzia∏kowcowi w razie wygaÊni´cia prawa do dzia∏ki, chyba ˝e naniesienia by∏yby niezgodne
z przepisami ustaw. Je˝eli stowarzyszenie ogrodowe rozwiàza∏oby umow´
za wypowiedzeniem, to powinno ustaliç z dzia∏kowcem warunki zap∏aty i
wysokoÊç wynagrodzenia. W razie sporu stowarzyszenie mog∏oby skierowaç spraw´ do sàdu w celu przeprowadzenia licytacji, która wy∏oni∏aby
nast´pc´ zobowiàzanego do zap∏aty odpowiedniego wynagrodzenia.
W odró˝nieniu od obecnego stanu prawnego, projekt wprowadza generalny termin przedawnienia roszczeƒ wynikajàcych z proponowanych przepisów (art. 47). Ponadto, przewiduje koniecznoÊç przeprowadzenia
post´powania pojednawczego jako warunku wniesienia sprawy do sàdu.
Takie post´powanie by∏oby przeprowadzane przez komisj´ rozjemczà stowarzyszenia ogrodowego (art. 48).
Rozdzia∏ czwarty reguluje status prawny organizacji dzia∏kowców. Podstawowà takà organizacjà by∏oby stowarzyszenie ogrodowe, b´dàce stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowa47

rzyszeniach, zrzeszajàcym dzia∏kowców i prowadzàcym ROD. Z tego
wzgl´du do stowarzyszenia ogrodowego stosowa∏oby si´ powy˝szà ustaw´
ze zmianami wynikajàcymi z projektu.
Projekt opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e prawo do dzia∏ki jest niezale˝ne od
przynale˝noÊci do jakiejkolwiek organizacji. Z tego wzgl´du dzia∏kowiec
nie musi byç cz∏onkiem stowarzyszenia ogrodowego. JednoczeÊnie projekt
zapewnia dzia∏kowcowi roszczenie o przyj´cie w poczet cz∏onków stowarzyszenia ogrodowego prowadzàcego ogród, w którym korzysta z dzia∏ki
(art. 52). Z drugiej jednak strony, zapewniono dzia∏kowcowi swobod´
w wystàpieniu z takiego stowarzyszenia, bez negatywnych konsekwencji
w zakresie prawa do dzia∏ki (art. 53). W ka˝dej sprawie dotyczàcej cz∏onkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym zainteresowany mo˝e – po wyczerpaniu post´powania wewnàtrzorganizacyjnego – dochodziç swoich praw na
drodze sàdowej w terminie 30 dni od otrzymania uchwa∏y. Zapis ten jest
zgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.
Drugà kategorià organizacji dzia∏kowców by∏yby zwiàzki dzia∏kowe
(art. 57). By∏yby to specyficzne zwiàzki stowarzyszeƒ, zrzeszajàce co najmniej trzy stowarzyszenia ogrodowe. Celem zwiàzków dzia∏kowych by∏oby
wspieranie idei i rozwoju ogrodnictwa dzia∏kowego oraz obrona wspólnych
interesów. Rozwiàzanie to odpowiada masowoÊci polskiego ruchu dzia∏kowego, które wymaga stworzenia mu odpowiednich form przedstawicielskich na szczeblu lokalnym, regionalnym, czy te˝ krajowym.
Jednym z wa˝niejszych problemów, zwiàzanych z wykonaniem wyroku
Trybuna∏u Konstytucyjnego, jest kwestia realizacji postulatu swobody zrzeszania si´ dzia∏kowców i likwidacji monopolu Polskiego Zwiàzku
Dzia∏kowców, w sposób odpowiadajàcy normom konstytucyjnym.
Jak wspomniano wczeÊniej, propozycja ustawowej likwidacji PZD,
w oparciu o argument, ˝e zosta∏ on powo∏any do ˝ycia mocà ustawy i w takim trybie mo˝e zostaç zlikwidowany, nie wytrzymuje konfrontacji z art. 58
ust. 2 Konstytucji. Jakkolwiek bowiem jest to szczególny przypadek
– z uwagi na form´ zawiàzania, mocà ustawy – to nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
PZD jest zrzeszeniem korzystajàcym z gwarancji zawartych w Konstytucji.
JednoczeÊnie, jak wynika z wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego, obowiàzkiem ustawodawcy jest wprowadzenie – w miejsce monopolu PZD wynikajàcego z dotychczasowych rozwiàzaƒ ustawowych – mechanizmów
gwarantujàcych pluralizm w prowadzeniu ogrodów dzia∏kowych.
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Z tego te˝ wzgl´du w przepisach projektu sprowadzono PZD do pozycji
jednego z wielu stowarzyszeƒ ogrodowych w rozumieniu ustawy (art. 58).
Stowarzyszenie to zachowa dotychczas nabyte prawa do terenów ROD, jednak˝e faktycznym beneficjentem tego rozwiàzania b´dà sami dzia∏kowcy.
Mianowicie zgodnie z art. 61 w terminie 24 miesi´cy od wejÊcia w ˝ycie
proponowanej ustawy, dzia∏kowcy w ramach wspólnoty poszczególnych
ogrodów, mogà podjàç decyzj´ o wy∏àczeniu ROD ze struktury stowarzyszenia ogrodowego (PZD) i zawiàzaniu nowego stowarzyszenia. Powsta∏e
w ten sposób stowarzyszenie ogrodowe nab´dzie nieodp∏atnie (z mocy
ustawy) prawa do nieruchomoÊci zajmowanej przez ogród przys∏ugujàce
dotychczas PZD, jak równie˝ przejmie nieodp∏atnie ca∏y majàtek PZD
zwiàzany z funkcjonowaniem tego ROD (art. 62 ust. 2 i 3). W ten sposób
w pe∏ni zrealizowany zostanie postulat pluralizmu w ogrodnictwie dzia∏kowym. JednoczeÊnie, dzi´ki pozostawieniu decyzji o wy∏àczeniu si´ z PZD
do uznania samych cz∏onków tego zrzeszenia, odpada ryzyko, i˝ rozwiàzanie to mo˝na uznaç za nieuprawnionà ingerencj´ ustawodawcy w swobod´
zrzeszania – przymusowà likwidacj´ zrzeszenia, wzgl´dnie ustawowy podzia∏ zrzeszenia. Ponadto dzi´ki proponowanemu rozwiàzaniu odpada zarzut, ˝e ustawodawca w sposób nieuprawniony ingerowa∏ w relacje cz∏onek
– zrzeszenie.
Kolejnà kwestià, która wymaga∏a ostatecznego uregulowania, ze wzgl´du
na niedopuszczalnoÊç dalszego utrzymywania stanu niepewnoÊci obywateli co do ich sytuacji prawnej, by∏o zagadnienie uregulowania stanu prawnego nieruchomoÊci zajmowanych przez ROD. Mianowicie, pomimo wieloletnich dzia∏aƒ, do dnia dzisiejszego blisko 14 000 ha by∏o zajmowane przez
ROD bez jednoznacznego uregulowania tytu∏u prawnego, w oparciu o który PZD korzysta∏ z tych terenów. Wynika∏o to z nieprecyzyjnoÊci zapisów
w ustawach o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych z 1949 r. oraz 1981 r.
Ustawy te nie przesàdza∏y jednoznacznie, na jakiej podstawie prawnej pracownicze ogrody dzia∏kowe istniejàce w chwili wejÊcia w ˝ycie poszczególnych ustaw, majà zajmowaç nieruchomoÊci w dalszym ciàgu - nierzadko
dotyczy to ogrodów przedwojennych. Kolejnà grup´ stanowià ogrody, wobec których ustawa przewidywa∏a, ˝e naby∏y status ogrodu sta∏ego, którego
likwidacja by∏a dopuszczalna na szczególnych warunkach, ale nie precyzowa∏a tytu∏u prawnego, na podstawie którego ogród taki korzysta∏ z nieruchomoÊci. Innà grup´ stanowià ogrody, które zgodnie z ustawà z 1981 r.
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sta∏y si´ pracowniczymi ogrodami dzia∏kowymi zrzeszonymi w PZD, jednak˝e jednoczeÊnie nie by∏o mo˝liwe wykazanie nast´pstwa prawnego
PZD (w zakresie tytu∏u prawnego do nieruchomoÊci) po organizatorach
ogrodów, np. paƒstwowych zak∏adach pracy.
Z tego te˝ wzgl´du w przepisach przejÊciowych zaproponowano mo˝liwoÊç swoistego zasiedzenia przez stowarzyszenia ogrodowe prawa u˝ytkowania do nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostek samorzàdu terytorialnego. Zgodnie z art. 64 ust. 1 projektu, do nabycia tego prawa prowadzi∏oby zaistnienie jednej z przes∏anek: zgodnoÊç istnienia ROD z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego (art. 64
ust. 1 pkt 1); zwiàzek nabycia w∏asnoÊci nieruchomoÊci przez Skarb
Paƒstwa z organizacjà ogrodu i 30-letni okres zajmowania tej nieruchomoÊci przez dzia∏kowców, a wi´c okres, który normalnie prowadzi do zasiedzenia w∏asnoÊci nieruchomoÊci (art. 64 ust. 1 pkt 2); zwiàzek komunalizacji nieruchomoÊci z funkcjonowaniem na niej ogrodu i 30-letni okres
zajmowania tej nieruchomoÊci przez dzia∏kowców (art. 64 ust. 1 pkt 2); nabycie przez ogród statusu ogrodu sta∏ego, (a wi´c chronionego przed likwidacjà) na podstawie obowiàzujàcych przepisów (art. 64 ust. 1 pkt 2).
W stosunku do ogrodów dzia∏kowych, które zlokalizowane sà na nieruchomoÊciach stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostek samorzàdu terytorialnego, a nie spe∏niajà kryteriów wskazanych w art. 64,
w∏aÊciciel nieruchomoÊci, w terminie 2 lat od wejÊcia w ˝ycie ustawy
móg∏by podjàç decyzj´ o likwidacji ROD na uproszczonych warunkach.
Mianowicie, by∏by zwolniony od koniecznoÊci zapewniania terenu zamiennego i odtwarzania ogrodu (art. 63 ust. 3). Dopiero w przypadku zaniechania likwidacji ROD w tym terminie, stowarzyszenie ogrodowe prowadzàce
ROD naby∏oby prawo u˝ytkowania do nieruchomoÊci, a ROD funkcjonowa∏by dalej na ogólnych zasadach.
Projekt dokonuje zmian w szeregu ustaw. Wi´kszoÊç z tych zmian ma
charakter terminologiczny, polegajàcy przede wszystkim na zastàpieniu
w poszczególnych przepisach nazwy „Polski Zwiàzek Dzia∏kowców” na
„stowarzyszenie ogrodowe”, co jest koniecznoÊcià z uwagi na zrównanie
pozycji prawnej wszystkich stowarzyszeƒ prowadzàcych ROD. Zak∏ada si´
równie˝ merytoryczne zmiany w obowiàzujàcych przepisach. Proponuje si´
mianowicie zmian´ art. 37 pkt 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami poprzez poszerzenie tego przepisu o stowarzysze50

nia ogrodowe, dzi´ki czemu zawieranie z tymi podmiotami umów u˝ytkowania gruntów publicznych b´dzie si´ odbywa∏o w drodze bezprzetargowej. UproÊci to procedury zwiàzane z tworzeniem nowych ROD i przys∏u˝y
si´ do ich powstawania.
Kolejna merytoryczna zmiana dotyczy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych. Przepisy tej ustawy wprowadzajà przyspieszone procedury w zakresie likwidacji ROD w zwiàzku z inwestycjami drogowymi, jednak
pomini´to kwesti´ trybu ustalania rekompensat dzia∏kowcom i ich organizacjom z tytu∏u strat wynikajàcych z likwidacji drogowych. W rezultacie
w praktyce uznaje si´, ˝e rekompensaty te powinny byç dochodzone – w razie sporu – tylko na drodze sàdowej w post´powaniu cywilnym. Takie stanowisko powoduje, ˝e realna mo˝liwoÊç uzyskania nale˝nej rekompensaty
staje w wielu przypadkach pod znakiem zapytania, jako ˝e koniecznoÊç
prowadzenia skomplikowanych i d∏ugotrwa∏ych procesów sàdowych faktycznie pozbawi dzia∏kowców ich praw do odszkodowania za utraconà
w∏asnoÊç. Dlatego te˝ proponuje si´ dodaç do tej ustawy art. 18 ust. 1h,
który nakazuje w∏aÊciwemu organowi ustalenie rekompensaty w decyzji
administracyjnej.
Na zakoƒczenie projekt przewiduje w art. 76 utrat´ mocy obowiàzujàcej
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych. Natomiast art. 77 przesàdza, ˝e w jej miejsce wchodzi w ˝ycie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych 1 stycznia 2014 roku, co zapewnia odpowiedni okres dostosowawczy dzia∏kowcom oraz jednostkom prowadzàcym
ROD.
Z uwagi na zakres przedmiotowy projektu ustawy, jako strony ewentualnych konsultacji spo∏ecznych mo˝na wskazaç organizacje zrzeszajàce
dzia∏kowców, jednostki samorzàdu terytorialnego a tak˝e organizacje
spo∏eczne, których przedmiotem dzia∏alnoÊci jest ochrona Êrodowiska i pomoc spo∏eczna. B´dzie to mo˝liwe po uzyskaniu osobowoÊci prawnej przez
Komitet wnoszàcy niniejszy projekt.
Skutki prawne projektowanej ustawy zosta∏y omówiono powy˝ej.
Projektowana ustawa przyniesie korzystne skutki spo∏eczne. Ârodowisko
polskich dzia∏kowców oraz spo∏ecznoÊci lokalne oczekujà na wprowadzenie kompleksowej regulacji prawnej, która zapewni dzia∏kowcom stabilnà
sytuacj´ prawnà oraz jednoznacznie okreÊli status rodzinnych ogrodów
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dzia∏kowych, jako sta∏ych elementów infrastruktury miejskiej, s∏u˝àcych
wszystkim mieszkaƒcom. Projekt przyczyni si´ do rozwoju ogrodnictwa
dzia∏kowego, co wp∏ynie pozytywnie na sytuacj´ tych cz∏onków naszego
spo∏eczeƒstwa, którzy najbardziej potrzebujà wsparcia spo∏ecznego – emerytów, rencistów, niepe∏nosprawnych, bezrobotnych oraz m∏odych rodzin z
dzieçmi.
Niniejszy projekt nie spowoduje dla bud˝etu paƒstwa, ani jednostek samorzàdu terytorialnego negatywnych skutków finansowych. Projektowane
zmiany nie wywo∏ajà równie˝ niekorzystnych efektów gospodarczych.
Zagadnienia obj´te niniejszym projektem nie stanowià przedmiotu regulacji prawa Unii Europejskiej.
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Warszawa, dnia 25 paêdziernika 2012 r.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu
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reprezentowany przez
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Marsza∏ek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz

Dotyczy: BPSP-020-6(5)12

Informacja w przedmiocie skutków finansowych wykonania ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.
W pierwszej kolejnoÊci nale˝y stwierdziç, ˝e nie ma obiektywnej mo˝liwoÊci okreÊlenia skutków finansowych wynikajàcych z przepisów projektu
ustawy dotyczàcych mo˝liwoÊci wyodr´bnienia si´ poszczególnych terenowych jednostek organizacyjnych ze struktur PZD oraz przej´cia cz´Êci majàtku PZD (art. 61 – 62 projektu ustawy). Przepisy te nie narzucajà tym jednostkom obowiàzku wyodr´bnienia, a jedynie umo˝liwiajà podj´cie takiej
decyzji. Ostateczna liczba jednostek zainteresowanych takim wyodr´bnieniem b´dzie wi´c zale˝a∏a od woli samych dzia∏kowców, wobec czego nie
ma obecnie mo˝liwoÊci sprecyzowania, które dok∏adnie jednostki skorzystajà z tej mo˝liwoÊci, co jest warunkiem koniecznym dla okreÊlenia wartoÊci majàtku PZD podlegajàcego przej´ciu przez konkretne jednostki.
W konsekwencji podanie aktualnego stanu majàtku PZD (w tym wysokoÊci aktywów i pasywów Funduszu Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Dzia∏kowych), w którego prawa i obowiàzki mia∏yby wstàpiç bli˝ej nieokreÊlone
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jeszcze stowarzyszenia ogrodowe, nie stanowi∏oby informacji, która w jakikolwiek sposób mog∏aby – nawet w przybli˝eniu – okreÊliç skutki finansowe wykonania wskazanych przepisów projektu. Dlatego te˝ wnioskodawca
nie zawar∏ w uzasadnieniu takiej informacji.
Podobne stanowisko nale˝y wyraziç wobec zastrze˝eƒ w przedmiocie
okreÊlenia skutków finansowych w zakresie realizacji przepisów projektu
ustawy przewidujàcych odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà Skarbu Paƒstwa oraz jednostek samorzàdu terytorialnego wskutek likwidacji rodzinnych ogrodów dzia∏kowych (art. 22-28, art. 29, art. 63 i art. 64 projektu
ustawy). Równie˝ i w tym przypadku powstanie skutków finansowych jest
uzale˝nione od wielu zdarzeƒ przysz∏ych i niepewnych, których nie sposób
dzisiaj przewidzieç. Ponadto, powy˝sze przepisy projektu ustawy wprowadzajà jedynie szczególne tryby likwidacji rodzinnych ogrodów dzia∏kowych,
natomiast same w sobie nie nak∏adajà obowiàzku dokonania takiej likwidacji. Zale˝y to bowiem od rozmaitych okolicznoÊci, w tym decyzji samego
w∏aÊciciela gruntu - Skarbu Paƒstwa lub jednostek samorzàdu terytorialnego. OdpowiedzialnoÊç odszkodowawcza jest tylko konsekwencjà powy˝szych okolicznoÊci. Z tego wzgl´du nie sposób obecnie oszacowaç ewentualnych skutków finansowych w przedmiotowym zakresie.
OdnoÊnie zastrze˝enia dotyczàcego uszczuplenia bud˝etu paƒstwa oraz
bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego z powodu realizacji przepisów proponujàcych zwolnienia podatkowe (art. 11, art. 19, art. 67-69 projektu ustawy), to z finansowego punktu widzenia wejÊcie w ˝ycie tych przepisów b´dzie indyferentne dla powy˝szych podmiotów. Nale˝y zauwa˝yç,
˝e wskazane przepisy nie wprowadzajà nowych rozwiàzaƒ prawno-podatkowych, skutkujàcych obcià˝eniami dla bud˝etów publicznych. Identyczne
zwolnienia podatkowe obowiàzujà od lat, wobec czego proponowane przepisy w tym zakresie stanowià w istocie kontynuacj´ dotychczasowych rozwiàzaƒ. W tym kontekÊcie nie sposób zatem oceniaç powy˝szych przepisów
jako uszczuplajàcych dochody paƒstwa i jednostek samorzàdu terytorialnego. Podobnie mo˝na si´ równie˝ odnieÊç do sytuacji oddzia∏ywania proponowanych zwolnieƒ podatkowych w stosunku do nieruchomoÊci oddanych
w przysz∏oÊci pod zupe∏nie nowe rodzinne ogrody dzia∏kowe. Powstanie takich ogrodów b´dzie w zasadniczej mierze zale˝a∏o od Skarbu Paƒstwa i
jednostek samorzàdu terytorialnego. Nie ma zatem mo˝liwoÊci okreÊlenia
liczby nowych rodzinnych ogrodów dzia∏kowych, które powstanà po wej54

Êciu w ˝ycie ustawy. Dlatego niemo˝liwe jest obecnie oszacowanie skutków
finansowych proponowanych zwolnieƒ podatkowych w stosunku do nieruchomoÊci zaj´tych przez nieistniejàce jeszcze rodzinne ogrody dzia∏kowe.
Podobnie nale˝y si´ odnieÊç do zastrze˝eƒ dotyczàcych przepisu projektu ustawy regulujàcego mo˝liwoÊç udzielania przez gmin´ dotacji celowej
na rzecz stowarzyszenia ogrodowego (art. 20 projektu ustawy). Przede
wszystkim decyzja w tym zakresie b´dzie nale˝a∏a do samej gminy. Przepis
nie nak∏ada obowiàzku udzielania takiej dotacji. Z tego wzgl´du nie mo˝na obecnie przewidzieç, z jakà cz´stotliwoÊcià b´dzie stosowany ten przepis i jakimi kwotami gminy b´dà rozporzàdza∏y, w efekcie – czy i jakie b´dà skutki finansowe jego realizacji. Samo wejÊcie w ˝ycie ustawy nie wywo∏a ˝adnych skutków w tej materii.
W zakresie informacji dotyczàcych skutków finansowych rozwiàzaƒ proponowanych w art. 71 – 73 projektu ustawy – odszkodowania w przypadku
likwidacji ROD w oparciu o przepisy tzw. specustaw – wskazaç nale˝y, i˝
zmiany nie niosà za sobà ˝adnych dodatkowych skutków finansowych w
stosunku do stanu obecnego. Propozycje te stanowià jedynie dostosowanie
zawartych w wymienionych ustawach odes∏aƒ (do proponowanej ustawy),
wzgl´dnie doprecyzowanie zapisów obecnie obowiàzujàcych co do sposobu
ustalania odszkodowania. W sensie ekonomicznym nowe rozwiàzania pozostajà neutralne, tj. zakres obowiàzków odszkodowawczych pozostaje niezmieniony. Ponadto wskazaç nale˝y, i˝ ewentualne skutki finansowe wynikaç b´dà z dzia∏aƒ administracji publicznej podejmowanych w stosunku do
terenów rodzinnych ogrodów dzia∏kowych, o skali których wnioskujàcy nie
jest w stanie posiadaç informacji. Samo wejÊcie w ˝ycie ustawy nie wywo∏a
zatem ˝adnych skutków w tej materii.
W zakresie skutków finansowych wynikajàcych z obowiàzków zapisanych
w art. 8 i 12 projektu, tj. tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów dzia∏kowych oraz rekultywacji terenów pod ogrody i zapewniania infrastruktury wokó∏ nich, to - tak jak wskazano w uzasadnieniu – odpowiadajà one obecnie obowiàzujàcym regulacjom. W konsekwencji przepisy te
nie spowodujà dla jednostek samorzàdu terytorialnego negatywnych skutków finansowych. Ponadto nale˝y wskazaç, i˝ ka˝dorazowo – zrodzone na
ich podstawie skutki finansowe - b´dà nast´pstwem decyzji podejmowanych przez odpowiedni organ. Przepisy ustawy nie nak∏adajà skonkretyzowanych obowiàzków w tym zakresie, a jedynie dajà organom publicznym
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mo˝liwoÊç podejmowania stosownych dzia∏aƒ w przypadku przeznaczenia
terenów pod rodzinne ogrody dzia∏kowe. Podobnie nale˝y postrzegaç mo˝liwoÊç udzielania dotacji na ten cel z bud˝etu Paƒstwa. Art. 8 ust. 3 projektu ustawy wyraênie wskazuje na mo˝liwoÊç, a nie obowiàzek, udzielania dotacji. Jakiekolwiek skutki finansowe b´dà nast´pstwem ewentualnych decyzji podejmowanych przez odpowiednie organy publiczne. Dlatego te˝
równie˝ w tym przypadku samo wejÊcie w ˝ycie ustawy nie wywo∏a ˝adnych
skutków w tej materii.
Majàc zatem powy˝sze na uwadze nale˝y stwierdziç, ˝e wykonanie proponowanej ustawy nie wp∏ynie na bud˝et paƒstwa i bud˝ety jednostek samorzàdu terytorialnego. Przepisy projektu ustawy per se nie pociàgajà za
sobà uszczuplenia dochodów publicznych lub koniecznoÊci wydatkowania
Êrodków publicznych, a jedynie - w niektórych przypadkach – dopuszczajà
ewentualnie takà mo˝liwoÊç, b´dà one jednak nast´pstwem konkretnych
stanów faktycznych lub decyzji, a nie wprowadzenia w ˝ycie ustawy.
/-/ Bart∏omiej Piech
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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
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