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NOWA USTAWA
O RODZINNYCH OGRODACH DZIA¸KOWYCH
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Pro jekt usta wy na pierw szym miej scu sta wia sze re go we go dzia∏ kow ca.
No wa usta wa ma chro niç je go pra wa do dzia∏ ki, w∏a sno Êci al ta ny, na -
sa dzeƒ i na nie sieƒ na dzia∏ ce oraz za cho waç zwol nie nia po dat ko we
utrzy ma ne przez Try bu na∏. Pra wa dzia∏ kow ca b´ dà pod le ga ∏y pe∏ nej
ochro nie sà do wej.

Pro jekt re ali zu je rów nie˝ wszyst kie wy tycz ne za war te w wy ro ku Try bu -
na ∏u, m.in. wpro wa dza pe∏ nà swo bo d´ zrze sza nia. Ogro dy pro wa dziç
ma jà sto wa rzy sze nia. Pro po no wa na usta wa nie na rzu ca dzia∏ kow com
˝ad nych roz wià zaƒ co do te go, czy b´ dà to sto wa rzy sze nia ogól no pol -
skie, re gio nal ne, czy te˝ je dy nie ogro do we. Zgod nie z za sa da mi de mo -
kra cji za de cy du jà o tym sa mi dzia∏ kow cy - w swo im ogro dzie. Po nad to
dzia∏ ko wiec b´ dzie móg∏ zre zy gno waç z cz∏on ko stwa w sto wa rzy sze niu
za cho wu jàc pra wo do dzia∏ ki. 

Pro jekt utrzy mu je ochro n´ in te re sów dzia∏ kow ca na wy pa dek li kwi da -
cji ogro du - dzia∏ kow co wi na dal ma przy s∏u gi waç pra wo do od szko do -
wa nia za al ta n´ i na sa dze nia oraz do dzia∏ ki za mien nej.

Je ̋ e li Sejm uchwa li pro jekt no wej usta wy o ROD, dzia∏ kow cy nie stra -
cà ˝ad ne go ze swych praw, a ogro dy b´ dà da lej ist nia ∏y i s∏u ̋ y ∏y spo ∏e -
czeƒ stwu.



Do ce niajàc po zy tywnà rol´ ogrod nic twa dzia∏ ko we go, b´ dà ce go dzie dzinà
˝ycia spo∏ecz ne go, przy czy niajà cà si´ do za spa ka ja nia so cjal nych, wy po czyn -
ko wych i re kre acyj nych po trzeb spo∏eczeƒ stwa, a zw∏asz cza ro dzin z dzieç mi,
eme ry tów, i nie pe∏ no spraw nych, po przez kszta∏ to wa nie wa run ków dla pro wa -
dze nia ak tyw ne go i zdro we go try bu ˝ycia oraz ochro ny Êro do wi ska i przy ro dy,
uzna je si´ za ko niecz ne za pew nie nie dal sze go ist nie nia i roz wo ju ro dzin nych
ogro dów dzia∏ ko wych, ja ko sta∏ych ele men tów in fra struk tu ry miast i gmin,
któ re po win ny byç uwzgl´dnia ne w pro ce sie ich roz wo ju dla do bra obec ne go 
i przysz∏ych po ko leƒ.

Roz dzia∏ 1

Prze pi sy ogól ne

Art. 1. Usta wa re gu lu je za sa dy zak∏ada nia, funk cjo no wa nia i li kwi da cji
ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych, a tak˝e pra wa i obo wiàzki dzia∏ kow ców,
za sa dy ich zrze sza nia oraz za da nia or ga ni za cji dzia∏ kow ców i or ga nów ad -
mi ni stra cji pu blicz nej w za kre sie wspie ra nia roz wo ju ogrod nic twa dzia∏ ko -
we go. 
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Art. 2. Ile kroç w usta wie jest mo wa o: 
1) dzia∏ kow cu – na le˝y przez to ro zu mieç pe∏ no let nià osob´ fi zycznà lub

ma∏ ̋ eƒ stwo upraw nio ne do ko rzy sta nia z dzia∏ ki w ro dzin nym ogro dzie
dzia∏ ko wym na pod sta wie pra wa do dzia∏ ki usta no wio ne go zgod nie 
z ustawà;

2) dzia∏ ce – na le˝y przez to ro zu mieç pod sta wowà jed nostkà prze -
strzennà ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go, któ rej po wierzch nia nie mo˝e
prze kra czaç 500 m2;

3) pra wie do dzia∏ ki – na le˝y przez to ro zu mieç usta no wio ny zgod nie 
z ustawà ty tu∏ praw ny upraw niajà cy do ko rzy sta nia z dzia∏ ki;

4) ro dzin nym ogro dzie dzia∏ ko wym – na le˝y przez to ro zu mieç wy dzie lo -
ny ob szar lub ob sza ry grun tu, po dzie lo ne na te re ny ogól ne i dzia∏ ki oraz
wy po sa˝one w in fra struk tur´ ogro dowà, któ ry mi sto wa rzy sze nie ogro do we
w∏ada w opar ciu o usta no wio ny na je go rzecz ty tu∏ praw ny;

5) sto wa rzy sze niu ogro do wym  – na le˝y przez to ro zu mieç sto wa rzy sze -
nie w ro zu mie niu usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze -
niach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 855, z póên. zm.), któ re go ce lem sta tu -
to wym jest two rze nie i pro wa dze nie ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych
zgod nie z ustawà;

6) re gu la mi nie ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go – na le˝y przez to ro zu -
mieç obo wià zujà cy na te re nie ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go re gu la min,
okreÊlajà cy szcze gó∏owe za sa dy za go spo da ro wa nia i u˝yt ko wa nia dzia∏ ki
oraz funk cjo no wa nia i za go spo da ro wa nia ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go,
a tak˝e za sa dy ko rzy sta nia z te re nów ogól nych i in fra struk tu ry ogro do wej;

7) oso bie bli skiej – na le˝y przez to ro zu mieç zst´pnych, wst´pnych, ro -
dzeƒ stwo, dzie ci ro dzeƒ stwa, ma∏ ̋ on ka, oso by przy spo sa biajà ce i przy spo -
so bio ne;

8) in fra struk tu rze ogro do wej – na le˝y przez to ro zu mieç bu dyn ki i bu -
dow le, ogro dze nia, ale je i dro gi ogro do we, pla ce za baw, Êwie tli ce, hy dro -
for nie, sie ci wo do cià go we i ener ge tycz ne oraz in ne urzà dze nia znaj dujà ce
si´ na te re nie ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go prze zna czo ne do wspól ne go
u˝ywa nia przez oso by ko rzy stajà ce z dzia∏ek oraz s∏u˝à ce do za pew nie nia
pra wid∏owe go funk cjo no wa nia ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go;

9) op∏atach ogro do wych – na le˝y przez to ro zu mieç po no szo ne przez dzia∏ -
kow ca op∏aty wy ni kajà ce z uczest nic twa w po kry wa niu kosz tów funk cjo no -



wa nia ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go, a w szcze gól noÊci zwià za nych z za-
rzà dza niem, utrzy ma niem te re nów ogól nych i in fra struk tu ry ogro do wej;

10) li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go – na le˝y przez to ro zu -
mieç zby cie lub wy gaÊni´ cie praw przys∏ugujà cych sto wa rzy sze niu ogro do -
we mu do nie ru cho moÊci zaj mo wa nej przez ro dzin ny ogród dzia∏ ko wy lub
je go cz´Êç oraz wy da nie tej nie ru cho moÊci przez sto wa rzy sze nie ogro do we
na rzecz pod mio tu li kwi dujà ce go;

11) pod mio cie li kwi dujà cym – na le˝y przez to ro zu mieç w∏aÊci cie la nie -
ru cho moÊci, na któ rej zlo ka li zo wa ny jest ro dzin ny ogród dzia∏ ko wy pod le -
gajà cy li kwi da cji lub pod miot, któ ry na by wa w∏asnoÊç tej nie ru cho moÊci
wsku tek wyw∏asz cze nia;

12) pra wie do dzia∏ ki za mien nej – na le˝y przez to ro zu mieç przys∏ugujà -
ce dzia∏ kow co wi w sto sun ku do sto wa rzy sze nia ogro do we go rosz cze nie 
o usta no wie nie pra wa do dzia∏ ki, w ra zie wy gaÊni´ cia do tych cza so we go
pra wa do dzia∏ ki na sku tek li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go. 

Art. 3. 1. Pod sta wo wy mi ce la mi ogrod nic twa dzia∏ ko we go sà: 
1) za spo ka ja nie wy po czyn ko wych i re kre acyj nych po trzeb spo∏eczeƒ stwa

po przez umo˝ li wia nie pro wa dze nia upraw ogrod ni czych, 
2) po pra wa wa run ków so cjal nych cz∏on ków spo∏ecz noÊci lo kal nych,
3) po moc ro dzi nom i oso bom w trud nej sy tu acji ˝ycio wej oraz wy rów ny -

wa nie ich szans,
4) in te gra cja wie lo po ko le nio wej ro dzi ny, wy cho wa nie dzie ci w zdro wych

wa run kach oraz za cho wa nie ak tyw noÊci i zdro wia eme ry tów, 
5) in te gra cja spo∏ecz na osób w wie ku eme ry tal nym oraz nie pe∏ no spraw nych,
6) re in te gra cja spo∏ecz na osób za gro˝onych wy klu cze niem spo∏ecz nym,
7) przy wra ca nie spo∏ecz noÊci i przy ro dzie te re nów zde gra do wa nych, 
8) ochro na Êro do wi ska i przy ro dy,
9) od dzia∏ywa nie na po praw´ wa run ków eko lo gicz nych w mia stach i gmi -

nach, 
10) kszta∏ to wa nie zdro we go oto cze nia cz∏owie ka,
11) two rze nie wa run ków do udost´pnia nia te re nów zie lo nych dla

spo∏ecz noÊci lo kal nych.
2. Ce le, o któ rych mo wa w ust. 1, re ali zo wa ne sà w szcze gól noÊci po przez

zak∏ada nie i za pew nie nie funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych.
Art. 4. Ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we sà urzà dze nia mi u˝ytecz noÊci pu -
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blicz nej, s∏u˝à cy mi za spo ka ja niu wy po czyn ko wych, re kre acyj nych i in nych
po trzeb so cjal nych cz∏on ków spo∏ecz noÊci lo kal nych po przez za pew nie nie
im po wszech ne go dost´ pu do ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych oraz
dzia∏ek dajà cych mo˝ li woÊç pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na w∏asne
po trze by, a tak˝e pod nie sie nie stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia.

Art. 5. Ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we sta no wià te re ny zie lo ne i pod le gajà
ochro nie prze wi dzia nej w odr´bnych prze pi sach.

Art. 6. Or ga ny ad mi ni stra cji rzà do wej i sa morzà du te ry to rial ne go tworzà
wa run ki praw ne, prze strzen ne i eko no micz ne dla roz wo ju ogrod nic twa
dzia∏ ko we go.

Art. 7. Cen tral nym or ga nem ad mi ni stra cji rzà do wej w za kre sie ogrod nic -
twa dzia∏ ko we go jest mi ni ster w∏aÊci wy do spraw rol nic twa.

Art. 8. 1. Two rze nie wa run ków dla roz wo ju ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko -
wych na le˝y do za daƒ w∏asnych gmi ny.

2. Gmi na wy ko nu je za da nia, o któ rych mo wa w ust. 1, wy ko rzy stujàc
gmin ny za sób nie ru cho moÊci lub w in ny spo sób.

3. Gmi ny mogà otrzy my waç do ta cje ce lo we z bud˝etu paƒ stwa na za da -
nia, o któ rych mo wa w ust. 1.

Art. 9. Ist nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych po win ny
uwzgl´dniaç miej sco we pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Roz dzia∏ 2

Tworzenie, funkcjonowanie i likwidacja rodzinnych ogrodów dzia∏kowych

Art. 10. Ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we, zwa ne da lej ROD, zak∏ada ne sà na
grun tach sta no wià cych w∏asnoÊç Skar bu Paƒ stwa, jed no stek sa morzà du te -
ry to rial ne go oraz sto wa rzy szeƒ ogro do wych.
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Art. 11. 1. Grun ty sta no wià ce w∏asnoÊç Skar bu Paƒ stwa lub jed nost ki sa -
morzà du te ry to rial ne go mogà byç sprze da wa ne, od da wa ne w nie odp∏at ne
lub odp∏at ne u˝yt ko wa nie na czas nie ozna czo ny lub u˝yt ko wa nie wie czy ste
sto wa rzy sze niom ogro do wym z prze zna cze niem na pro wa dze nie ROD – na
za sa dach okreÊlo nych w usta wie z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce
nie ru cho moÊcia mi (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z póên. zm.).

2. Na by wa nie praw majàtko wych, o któ rych mo wa w ust. 1, mo˝e byç
zwol nio ne z po dat ków i op∏at zwià za nych z tym na by ciem, a wy ni kajà ce 
z nie go wpi sy do ksiàg wie czy stych i ich zak∏ada nie sà wol ne od op∏at.

Art. 12. 1. Grun ty prze zna czo ne pod ROD po win ny byç zre kul ty wo wa ne
i zme lio ro wa ne przez w∏aÊci cie la grun tu, na za sa dach prze wi dzia nych 
w prze pi sach odr´bnych.

2. Gmi na obo wià za na jest do do pro wa dze nia do ROD dróg do jaz do -
wych, ener gii elek trycz nej, za opa trze nia w wod´ oraz za pew nie nia, w ra -
mach ko mu ni ka cji pu blicz nej, po trzeb ROD.

Art. 13. 1. ROD pro wa dzo ny jest przez jed no sto wa rzy sze nie ogro do we.
2. Po dzia∏ grun tu na te re ny ogól ne i dzia∏ ki, bu do wa in fra struk tu ry ogro -

do wej oraz za go spo da ro wa nie ROD na le˝y do sto wa rzy sze nia ogro do we go.
3. In fra struk tu ra ogro do wa sta no wi w∏asnoÊç sto wa rzy sze nia ogro do we go.

Art. 14. 1. Dzia∏ ka prze zna czo na jest do za spo ka ja nia po trzeb dzia∏ kow -
ca i je go ro dzi ny w za kre sie wy po czyn ku i re kre acji oraz pro wa dze nia
upraw ogrod ni czych na w∏asne po trze by.

2. Dzia∏ ka nie mo˝e byç wy ko rzy sty wa na do in nych ce lów, ni˝ okreÊlo ne
w ust. 1, a w szcze gól noÊci na te re nie dzia∏ ki obo wià zu je ca∏ ko wi ty za kaz za -
miesz ki wa nia oraz pro wa dze nia dzia∏al noÊci go spo dar czej lub za rob ko wej.

Art. 15. 1. Na te re nie dzia∏ ki mo˝e byç usy tu owa na al ta na, któ rej po -
wierzch nia za bu do wy po win na byç zgod na z wy mo ga mi okreÊlo ny mi 
w usta wie z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z póên. zm.). Al ta na nie jest bu dyn kiem miesz kal nym w ro zu -
mie niu odr´bnych prze pi sów.

2. W przy pad ku po wzi´ cia in for ma cji, ˝e na te re nie dzia∏ ki wy bu do wa no,
roz bu do wa no lub nast´ pu je u˝yt ko wa nie al ta ny lub in ne go obiek tu z na ru -
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sze niem usta wy lub prze pi sów odr´bnych, a w szcze gól noÊci usta wy 7 lip ca
1994 r. – Pra wo bu dow la ne, sto wa rzy sze nie ogro do we wzy wa dzia∏ kow ca
do usu ni´ cia stwier dzo nych na ru szeƒ pod ry go rem roz wià za nia umo wy 
w try bie okreÊlo nym w art. 40 ust. 4.

3. W przy pad kach, o któ rych mo wa w ust. 2, sto wa rzy sze nie ogro do we
zg∏asza na ru sze nie do w∏aÊci we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej, któ ry
wszczy na post´ po wa nie w ce lu wy jaÊnie nia spra wy.

Art. 16. 1. Sto wa rzy sze nie ogro do we uchwa la re gu la min ro dzin ne go
ogro du dzia∏ ko we go, zwa ny da lej „re gu la mi nem”. 

2. Re gu la min oraz je go zmia ny obo wià zujà wszyst kich dzia∏ kow ców na
ob sza rze ROD. 

3. Sto wa rzy sze nie ogro do we spra wu je nad zór nad prze strze ga niem re gu -
la mi nu.

Art. 17. 1. Utrzy ma nie porzàdku i czy stoÊci na le˝y do: 
1) sto wa rzy sze nia ogro do we go – w od nie sie niu do te re nów ogól nych

ROD,
2) dzia∏ kow ca – w od nie sie niu do u˝yt ko wa nej dzia∏ ki,
3) w∏aÊci wej gmi ny – w od nie sie niu do te re nów przy le gajà cych do ROD,

chy ba ˝e obo wià zek ten na mo cy prze pi sów szcze gól nych cià ̋ y na oso bach
fi zycz nych lub jed nost kach or ga ni za cyj nych in nych ni˝ sto wa rzy sze nie
ogro do we.

2. Do sto wa rzy sze nia ogro do we go na le˝y za pew nie nie zbie ra nia od pa -
dów ko mu nal nych po wsta∏ych na te re nie ROD zgod nie z odr´bny mi prze -
pi sa mi.

Art. 18. 1. Usu ni´ cie drzew lub krze wów z te re nów ogól nych ROD lub
dzia∏ ki nast´ pu je na za sa dach i w try bie usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. 
o ochro nie przy ro dy (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póên. zm.), z za -
strze˝eniem ust. 2.

2. Ze zwo le nie na usu ni´ cie drzew lub krze wów znaj dujà cych si´ w ROD
wy da wa ne jest na wnio sek:

1) sto wa rzy sze nia ogro do we go – w przy pad ku za mia ru usu ni´ cia drze wa
lub krze wu z te re nu ogól ne go ogro du,
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2) dzia∏ kow ca – w przy pad ku za mia ru usu ni´ cia drze wa lub krze wu z te -
re nu dzia∏ ki.

Art. 19. Sto wa rzy sze nie ogro do we z ty tu∏u pro wa dze nia dzia∏al noÊci sta -
tu to wej, a dzia∏ kow cy z ty tu∏u po sia da nia dzia∏ek, zwol nie ni sà od po dat -
ków i op∏at (ad mi ni stra cyj nych, skar bo wych), z tym ˝e z po dat ku od nie ru -
cho moÊci i po dat ku rol ne go na za sa dach okreÊlo nych w odr´bnych usta -
wach.

Art. 20. 1. Sto wa rzy sze nie ogro do we, pro wadzà ce ROD na ob sza rze da -
nej gmi ny oraz nie dzia∏ajà ce w ce lu osià gni´ cia zy sku, mo˝e otrzy my waç
do tacj´ ce lowà z bud˝etu tej gmi ny, z za sto so wa niem prze pi sów usta wy 
z dnia 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu blicz nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póên. zm.) w za kre sie udzie la nia do ta cji ce lo wych dla pod mio tów nie za -
li cza nych do sek to ra fi nan sów pu blicz nych i nie dzia∏ajà cych w ce lu osià -
gni´ cia zy sku.

2. Do ta cja, o któ rej mo wa w ust. 1, ma s∏u˝yç re ali za cji ce lu pu blicz ne go,
zwià za ne go z za da niem gmi ny, o któ rym mo wa w art. 8 ust. 1, i mo˝e byç
prze zna czo na w szcze gól noÊci na bu dow´ lub mo der ni zacj´ in fra struk tu ry
ogro do wej, je˝eli wp∏ynie to na po praw´ wa run ków do ko rzy sta nia z ROD
przez dzia∏ kow ców, lub zwi´kszy dost´pnoÊç spo∏ecz noÊci lo kal nej do te go
ogro du.

3. Prze pi sy usta wy nie na ru szajà upraw nieƒ jed no stek sa morzà du te ry to -
rial ne go do wspie ra nia ogrod nic twa dzia∏ ko we go na pod sta wie prze pi sów
odr´bnych.

Art. 21. 1. Li kwi da cja ROD w ka˝ dym przy pad ku nast´ pu je na wa run -
kach usta wy, chy ba ˝e prze pis szcze gól ny sta no wi ina czej.

2. Do li kwi da cji ROD na cel pu blicz ny w ro zu mie niu usta wy z dnia 
21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho moÊcia mi, sto su je si´ prze pi sy tej
usta wy do tyczà ce wyw∏asz cze nia z za cho wa niem wa run ków okreÊlo nych 
w art. 24-27 usta wy.

Art. 22. 1. W przy pad ku, gdy pra wa do nie ru cho moÊci, na któ rej zlo ka li -
zo wa ny jest ro dzin ny ogród dzia∏ ko wy, zo sta∏y na by te przez sto wa rzy sze nie
ogro do we odp∏at nie, li kwi da cja ogro du dzia∏ ko we go mo˝ li wa jest wy-
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∏àcznie na cel pu blicz ny w ro zu mie niu usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. 
o go spo dar ce nie ru cho moÊcia mi.

2. W przy pad ku, gdy pra wa do nie ru cho moÊci, na któ rej zlo ka li zo wa ny
jest ROD, zo sta∏y na by te przez sto wa rzy sze nie ogro do we nie odp∏at nie,
w∏aÊci ciel nie ru cho moÊci mo˝e zg∏osiç do sto wa rzy sze nia ogro do we go
wnio sek o li kwi dacj´ ROD, o ile funk cjo no wa nie ROD jest sprzecz ne z za -
pi sa mi obo wià zujà ce go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go obej -
mujà ce go t´ nie ru cho moÊç. Zg∏aszajàc wnio sek w∏aÊci ciel jest zo bo wià za ny
przed sta wiç pro po zycj´ nie ru cho moÊci za mien nej od po wia dajà cej wa run -
kom okreÊlo nym w art. 24 pkt 1 lub wy ka za nia oko licz noÊci, o któ rych mo -
wa w art. 27 ust. 3, oraz przed sta wiç pro po zycj´ po ro zu mie nia gwa ran tujà -
ce go re ali zacj´ obo wiàzków wy ni kajà cych z art. 24 pkt 2-3 i art. 25.

3. W ra zie od mo wy wy ra˝enia zgo dy na li kwi dacj´ ROD, w∏aÊci cie lo wi
s∏u˝y pra wo za skar˝enia od mo wy do sà du, w ter mi nie 6 mie si´ cy od otrzy -
ma nia od mo wy. Orze cze nie sà du o bez pod staw noÊci od mo wy zast´ pu je
oÊwiad cze nie w przed mio cie zgo dy na li kwi dacj´. 

Art. 23. Li kwi da cja ROD mo˝e mieç miej sce w okre sie od za koƒ cze nia
do roz pocz´ cia we ge ta cji roÊlin, tj. od 1 li sto pa da do 31 mar ca; li kwi da cja
w in nym ter mi nie mo˝e mieç miej sce je dy nie w wyjàtko wych, szcze gól nie
uza sad nio nych wy pad kach. 

Art. 24. Pod miot li kwi dujà cy obo wià za ny jest do:
1) za pew nie nia nie ru cho moÊci za mien nej o ure gu lo wa nej sy tu acji praw -

nej, nie mniej szej od po wierzch ni li kwi do wa ne go ROD, w miej scu od po -
wied nim do po trzeb i funk cjo no wa nia no we go ROD, na któ rej mo˝ na
za∏o˝yç ROD zgod nie z prze pi sa mi pra wa,

2) za∏o˝enia no we go ROD i od two rze nia urzà dzeƒ i bu dyn ków od po wia -
dajà cych ro dza jem urzà dze niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go ROD,

3) usta no wie nia na rzecz sto wa rzy sze nia ogro do we go ty tu∏u praw ne go do
nie ru cho moÊci za mien nej od po wia dajà ce go ty tu∏owi praw ne mu, któ ry po -
sia da∏o ono do nie ru cho moÊci zaj mo wa nej przez li kwi do wa ny ROD. 

Art. 25. 1. Pod miot li kwi dujà cy obo wià za ny jest wyp∏aciç:
1) dzia∏ kow com – od szko do wa nie za sk∏ad ni ki majàtko we znaj dujà ce si´

na dzia∏ kach, a sta no wià ce ich w∏asnoÊç,
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2) sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od szko do wa nie, wed∏ug kosz tów od -
two rze nia, za sk∏ad ni ki majàtko we sta no wià ce je go w∏asnoÊç, a nie pod le -
gajà ce od two rze niu.

2. Usta le nie wy so koÊci od szko do waƒ nast´ pu je po uzy ska niu opi nii rze -
czo znaw cy majàtko we go w for mie ope ra tu sza cun ko we go.

3. Pod miot li kwi dujà cy zo bo wià za ny jest zre kom pen so waç kosz ty i stra ty
po nie sio ne przez sto wa rzy sze nie ogro do we w zwiàzku z li kwi dacjà.

4. W przy pad ku li kwi da cji ROD w okre sie we ge ta cji roÊlin dzia∏ kow com
przys∏ugu je od pod mio tu li kwi dujà ce go do dat ko we od szko do wa nie w wy -
so koÊci war toÊci prze wi dy wa nych plo nów; ust. 2 sto su je si´ od po wied nio.

Art. 26. Wy da nie przez sto wa rzy sze nie ogro do we nie ru cho moÊci zaj mo -
wa nej przez li kwi do wa ny ROD nast´ pu je naj wczeÊniej po spe∏ nie niu przez
pod miot li kwi dujà cy wa run ków, o któ rych mo wa w art. 24-25.

Art. 27. 1. Do li kwi da cji cz´ Êci ROD art. 22-26 usta wy sto su je si´ od po -
wied nio, z uwzgl´dnie niem ust. 2 i 3.

2. W przy pad ku li kwi da cji cz´ Êci ROD obej mujà cej nie wi´ cej ni˝ 10%
je go po wierzch ni i nie wi´ cej ni˝ 10 dzia∏ek, za zgodà sto wa rzy sze nia ogro -
do we go pro wadzà ce go ten ROD, w miej sce re ali za cji obo wiàzków, o któ -
rych mo wa w art. 24, pod miot li kwi dujà cy mo˝e wyp∏aciç na rzecz te go sto -
wa rzy sze nia kwot´ od szko do wa nia sta no wià cà rów no war toÊç sza cun ko -
wych kosz tów tych obo wiàzków.

3. W przy pad ku, gdy w ROD obj´ tym cz´ Êciowà li kwi dacjà licz ba dzia∏ek,
do któ rych dzia∏ ko wiec nie po sia da ty tu∏u praw ne go, na te re nie nie pod le -
gajà cym li kwi da cji jest co naj mniej rów na licz bie dzia∏ek na cz´ Êci majà cej
ulec li kwi da cji, zgo da o któ rej mo wa w ust. 2 nie jest wy ma ga na.

Art. 28. 1. W przy pad ku li kwi da cji ROD lub je go cz´ Êci, w ce lu re ali za cji
rosz cze nia oso by trze ciej do nie ru cho moÊci zaj mo wa nej przez ROD 
w opar ciu o ty tu∏ praw ny przys∏ugujà cy sto wa rzy sze niu ogro do we mu, obo -
wià zek wyp∏aty od szko do waƒ, o któ rych mo wa w art. 25 ust. 1, cià ̋ y na
pod mio cie le gi ty mujà cym si´ ty tu∏em w∏asnoÊci nie ru cho moÊci w chwi li na -
by wa nia do niej ty tu∏u praw ne go przez sto wa rzy sze nie ogro do we.  

2. W przy pad ku li kwi da cji ROD z przy czyn wska za nych w ust. 1, nie sto -
su je si´ art. 24. 
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3. Rosz cze nie o wyp∏at´ od szko do wa nia, o któ rym mo wa w ust. 1,
przedaw nia si´ w ter mi nie 3 lat od chwi li wy da nia nie ru cho moÊci na rzecz
upraw nio nej oso by trze ciej. 

4. W przy pad ku, gdy li kwi da cja cz´ Êci ROD, z przy czyn wska za nych 
w ust. 1, po wo du je, ˝e in na cz´Êç ROD nie na da je si´ do pra wid∏owe go wy -
ko rzy sta nia na do tych cza so we ce le, pod miot zo bo wià za ny do wyp∏aty od -
szko do waƒ jest obo wià za ny, na wnio sek sto wa rzy sze nia ogro do we go, do li -
kwi da cji tej cz´ Êci ROD na za sa dach ogól nych.

Art. 29. 1. Zwrot wyw∏asz czo nej nie ru cho moÊci, zaj mo wa nej w ca∏oÊci lub
w cz´ Êci przez ROD w opar ciu o ty tu∏ praw ny przys∏ugujà cy sto wa rzy sze niu
ogro do we mu od by wa si´ na za sa dach okreÊlo nych w usta wie z dnia 21 sierp -
nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho moÊcia mi, z uwzgl´dnie niem ust. 2-7.

2. Stronà post´ po wa nia o zwrot nie ru cho moÊci zaj mo wa nej przez ROD
jest sto wa rzy sze nie ogro do we pro wadzà ce ROD. 

3. Skarb Paƒ stwa lub w∏aÊci wa jed nost ka sa morzà du te ry to rial ne go, w za -
le˝ noÊci od te go, kto jest w∏aÊci cie lem nie ru cho moÊci w da cie wszcz´ cia
post´ po wa nia o zwrot nie ru cho moÊci, jest zo bo wià za ny do wyp∏aty na rzecz
dzia∏ kow ców oraz sto wa rzy sze nia ogro do we go pro wadzà ce go ROD, od -
szko do wa nie za sk∏ad ni ki majàtko we, b´ dà ce ich w∏asnoÊcià, a zlo ka li zo wa -
ne na nie ru cho moÊci pod le gajà cej zwro to wi.

4. War toÊç sk∏ad ni ków majàtko wych, o któ rych mo wa w ust. 3 oraz oso -
by upraw nio ne do otrzy ma nia od szko do wa nia za te sk∏ad ni ki, okreÊla si´ 
w de cy zji o zwro cie wyw∏asz czo nej nie ru cho moÊci.

5. Oso ba nie za do wo lo na z przy zna ne go jej od szko do wa nia w de cy zji, 
o któ rej mo wa w ust. 4, w ter mi nie trzy dzie stu dni od dnia dor´ cze nia jej
de cy zji w tej spra wie, mo˝e wnieÊç po wódz two do sà du po wszech ne go.

6. Do li kwi da cji ROD w zwiàzku ze zwro tem nie ru cho moÊci nie sto su je
si´ art. 24.

7. W przy pad ku, gdy li kwi da cja cz´ Êci ROD, z przy czyn wska za nych 
w ust. 1, po wo du je, ˝e in na cz´Êç ROD nie na da je si´ do pra wid∏owe go wy -
ko rzy sta nia na do tych cza so we ce le, pod miot zo bo wià za ny do wyp∏aty od -
szko do waƒ jest obo wià za ny, na wnio sek sto wa rzy sze nia ogro do we go, do li -
kwi da cji tej cz´ Êci ROD na za sa dach ogól nych.
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Roz dzia∏ 3

Dzia∏kowcy

Art. 30 1. Dzia∏ ko wiec ko rzy sta z dzia∏ ki na pod sta wie pra wa do dzia∏ ki
usta no wio ne go przez sto wa rzy sze nie ogro do we na za sa dach okreÊlo nych 
w ni niej szym roz dzia le.

2. Usta no wie nie pra wa do dzia∏ ki nast´ pu je w dro dze umo wy dzier˝awy
dzia∏ ko wej al bo umo wy o usta no wie nie u˝yt ko wa nia. 

3. Umo wy, o któ rych mo wa w ust. 2, za wie ra ne sà po mi´ dzy sto wa rzy sze -
niem ogro do wym a pe∏ no let nià osobà fi zycznà al bo ma∏ ̋ eƒ stwem. Umo wa
mo˝e byç rów nie˝ za war ta ze wspó∏ ma∏ ̋ on kiem dzia∏ kow ca, je˝eli ˝à da
usta no wie nia pra wa do dzia∏ ki wspól nie ze swo im wspó∏ ma∏ ̋ on kiem.
Umo wa nie mo˝e byç za war ta w ce lu usta no wie nia pra wa do do dat ko wej
dzia∏ ki.

4. Przy usta no wie niu pra wa do dzia∏ ki, o któ rym mo wa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´ w szcze gól noÊci usta wo we funk cje ROD i dzia∏ ki, a tak˝e
miej sce za miesz ka nia oso by ubie gajà cej si´ o dzia∏ k´.

Art. 31. 1. Przez umow´ dzier˝awy dzia∏ ko wej sto wa rzy sze nie ogro do we
zo bo wià zu je si´ od daç dzia∏ kow co wi dzia∏ k´ na czas nie ozna czo ny do
u˝ywa nia i po bie ra nia z niej po˝yt ków, a dzia∏ ko wiec zo bo wià zu je si´
u˝ywaç dzia∏ k´ zgod nie z jej prze zna cze niem, prze strze gaç po sta no wieƒ re -
gu la mi nu oraz uisz czaç op∏aty ogro do we.

2. Umo wa, o któ rej mo wa w ust. 1, mo˝e okreÊlaç wy so koÊç czyn szu al bo
spo sób usta le nia wy so koÊci czyn szu oraz ter min je go p∏at noÊci, wy∏àcznie 
w przy pad ku gdy sto wa rzy sze nie ogro do we jest zo bo wià za ne do uisz cza nia
na rzecz w∏aÊci cie la op∏at z ty tu∏u ko rzy sta nia z nie ru cho moÊci zaj mo wa nej
przez ROD.

3. Umo wa, o któ rej mo wa w ust. 1, po win na byç za war ta w for mie pi sem -
nej pod ry go rem nie wa˝ noÊci.

4. Prze no sze nie praw i obo wiàzków z dzier˝awy dzia∏ ko wej oraz prze cho -
dze nie tych praw i obo wiàzków po Êmier ci dzia∏ kow ca nast´ pu je na za sa -
dach okreÊlo nych w ni niej szym roz dzia le. 

5. Na wnio sek dzia∏ kow ca, dzier˝awa dzia∏ ko wa pod le ga ujaw nie niu 
w ksi´ dze wie czy stej.

12



6. Do dzier˝awy dzia∏ ko wej sto su je si´ od po wied nio prze pi sy usta wy 
z dnia 23 kwiet nia 1964 r. - Ko deks cy wil ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.) do tyczà ce dzier˝awy. 

7. Do ochro ny dzier˝awy dzia∏ ko wej sto su je si´ od po wied nio prze pi sy 
o ochro nie w∏asnoÊci.

Art. 32. 1. Je˝eli nie ru cho moÊç, na któ rej zlo ka li zo wa na jest dzia∏ ka, sta -
no wi w∏asnoÊç sto wa rzy sze nia ogro do we go al bo zo sta∏a mu od da na w u˝yt -
ko wa nie wie czy ste, na pi sem ny wnio sek dzia∏ kow ca, sto wa rzy sze nie ogro -
do we usta na wia na je go rzecz bez ter mi no we pra wo u˝yt ko wa nia dzia∏ ki 
– w ro zu mie niu usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny – w dro -
dze umo wy za war tej w for mie ak tu no ta rial ne go. 

2. Prze pis art. 31 ust. 2 i 4 sto su je si´ od po wied nio.
3. Wy na gro dze nie no ta riu sza za ogó∏ czyn noÊci no ta rial nych do ko na nych

przy za wie ra niu umo wy, o któ rej mo wa w ust. 1, oraz kosz ty sà do we 
w post´ po wa niu wie czy sto -ksi´ go wym ob cià ̋ ajà dzia∏ kow ca, na rzecz któ -
re go usta no wio no pra wo u˝yt ko wa nia dzia∏ ki.

Art. 33. Na za sa dach okreÊlo nych w sta tu cie, sto wa rzy sze nie ogro do we
mo˝e od daç dzia∏ k´ w bezp∏at ne u˝ywa nie in sty tu cjom pro wadzà cym
dzia∏al noÊç spo∏ecznà, oÊwia towà, kul tu ralnà, wy cho wawczà, re ha bi li ta -
cyjnà, do bro czynnà lub opie ki spo∏ecz nej. 

Art. 34. 1. Dzia∏ ko wiec ma pra wo za go spo da ro waç dzia∏ k´ i wy po sa˝yç jà
w od po wied nie obiek ty i urzà dze nia zgod nie z ustawà, prze pi sa mi odr´bny -
mi oraz re gu la mi nem.

2. Na sa dze nia, urzà dze nia i obiek ty znaj dujà ce si´ na dzia∏ ce, wy ko na ne
lub na by te ze Êrod ków fi nan so wych dzia∏ kow ca, sta no wià je go w∏asnoÊç. 

Art. 35. Dzia∏ ko wiec jest upraw nio ny do ko rzy sta nia z te re nów ogól nych
ROD oraz in fra struk tu ry ogro do wej zgod nie z ich prze zna cze niem i na za -
sa dach okreÊlo nych w re gu la mi nie.

Art. 36. Dzia∏ ko wiec po no si wy dat ki zwià za ne z utrzy ma niem je go dzia∏ -
ki, jest obo wià za ny utrzy my waç swojà dzia∏ k´ w na le˝ytym sta nie i prze -
strze gaç porzàdku ogro do we go w spo sób okreÊlo ny w re gu la mi nie, uisz czaç
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op∏aty ogro do we, a tak˝e ko rzy staç z te re nów ogól nych i in fra struk tu ry
ogro do wej w spo sób nie utrud niajà cy ko rzy sta nia przez in nych dzia∏ kow ców
oraz wspó∏ dzia∏aç z ni mi w ochro nie wspól ne go do bra.

Art. 37. 1. Dzia∏ ko wiec jest obo wià za ny uczest ni czyç w po kry wa niu kosz -
tów funk cjo no wa nia ROD w cz´ Êciach przy pa dajà cych na je go dzia∏ k´,
przez uisz cza nie op∏at ogro do wych.  Za sa dy usta la nia i uisz cza nia op∏at
ogro do wych okreÊla sta tut sto wa rzy sze nia ogro do we go.

2. Na kosz ty funk cjo no wa nia ROD sk∏adajà si´ w szcze gól noÊci:
1) wy dat ki na in we sty cje, re mon ty i bie˝à cà kon ser wacj´ in fra struk tu ry

ogro do wej,
2) op∏aty za do staw´ ener gii elek trycz nej i ciepl nej, ga zu i wo dy, w cz´ Êci

do tyczà cej te re nów ogól nych i in fra struk tu ry ogro do wej,
3) ubez pie cze nia, po dat ki i in ne op∏aty pu blicz no praw ne, 
4) wy dat ki na utrzy ma nie porzàdku i czy stoÊci,
5) wy dat ki zwià za ne z zarzà dza niem ROD.

Art. 38. 1. O zmia nie wy so koÊci op∏at ogro do wych sto wa rzy sze nie ogro -
do we jest obo wià za ne za wia do miç dzia∏ kow ców, w spo sób okreÊlo ny w re -
gu la mi nie, na co naj mniej 14 dni przed up∏ywem ter mi nu do wno sze nia
op∏at ogro do wych, ale nie póê niej ni˝ ostat nie go dnia mie sià ca po prze -
dzajà ce go ten ter min. 

2. W cià gu 2 mie si´ cy od dnia za wia do mie nia, o któ rym mo wa w ust. 1,
dzia∏ ko wiec mo˝e za kwe stio no waç pod wy˝ k´ op∏at ogro do wych na dro dze
sà do wej.

3. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 2, dzia∏ ko wiec jest obo wià za ny
uisz czaç op∏aty ogro do we w do tych cza so wej wy so koÊci do dnia upra wo -
moc nie nia si´ orze cze nia sà du koƒ czà ce go post´ po wa nie w spra wie. 

Art. 39. Pra wo do dzia∏ ki wy ga sa z chwilà:
1) roz wià za nia umo wy, 
2) Êmier ci dzia∏ kow ca, o ile usta wa nie sta no wi ina czej,
3) li kwi da cji ROD lub je go cz´ Êci, na któ rej zlo ka li zo wa na jest dzia∏ ka,
4) w in nych wy pad kach prze wi dzia nych w usta wie. 

Art. 40. 1. Roz wià za nie umo wy nast´ pu je za po ro zu mie niem stron al bo
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wy po wie dze niem umo wy przez jednà ze stron.
2. Wy po wie dze nie po win no byç do ko na ne na piÊmie pod ry go rem nie -

wa˝ noÊci. Wy po wie dze nie z∏o˝one przez sto wa rzy sze nie ogro do we po win -
no okreÊlaç przy czyn´ uza sad niajà cà wy po wie dze nie.

3. Dzia∏ ko wiec mo˝e wy po wie dzieç umow´ w ka˝ dym cza sie, nie póê niej
ni˝ na mie siàc na przód, na ko niec mie sià ca ka len da rzo we go, je˝eli stro ny nie
osià gn´ ∏y po ro zu mie nia co do wa run ków i ter mi nu roz wià za nia umo wy.

4. Sto wa rzy sze nie ogro do we mo˝e wy po wie dzieç umow´, nie póê niej ni˝
na mie siàc na przód, na ko niec mie sià ca ka len da rzo we go, je˝eli dzia∏ ko -
wiec:

1) po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal u˝ywa dzia∏ ki w spo sób
sprzecz ny z re gu la mi nem lub nie zgod nie z jej prze zna cze niem, nisz czy in -
fra struk tur´ ogro dowà al bo wy kra cza w spo sób ra˝à cy lub upo rczy wy prze -
ciw ko porzàdko wi ogro do we mu, czy niàc ucià˝ li wym ko rzy sta nie z in nych
dzia∏ek, lub

2)   jest w zw∏oce z zap∏atà op∏at ogro do wych lub in nych na le˝ noÊci na
rzecz sto wa rzy sze nia ogro do we go za ko rzy sta nie z dzia∏ ki co naj mniej
przez 6 mie si´ cy po mi mo uprze dze nia go na piÊmie o za mia rze wy po wie -
dze nia umo wy i wy zna cze nia do dat ko we go, mie si´czne go ter mi nu do
zap∏aty za leg∏ych i bie˝à cych na le˝ noÊci, lub

3) od da∏ dzia∏ k´ lub jej cz´Êç oso bie trze ciej do p∏at ne go lub bezp∏at ne -
go u˝ywa nia.

Art. 41. 1. Dzia∏ ko wiec mo˝e wnieÊç od wo∏anie od wy po wie dze nia umo -
wy do sà du w cià gu 30 dni od dor´ cze nia pi sma wy po wia dajà ce go umow´.

2. W ra zie usta le nia, ˝e wy po wie dze nie umo wy nastà pi∏o z na ru sze niem
prze pi sów usta wy, sàd orze ka o bez sku tecz noÊci wy po wie dze nia, a je˝eli
umo wa uleg∏a ju˝ roz wià za niu – o przy wró ce niu pra wa do dzia∏ ki na po -
przed nich wa run kach.

Art. 42. 1. Z chwilà Êmier ci jed ne go z ma∏ ̋ on ków pra wo do dzia∏ ki, któ -
re przys∏ugi wa∏o oboj gu ma∏ ̋ on kom, przy pa da dru gie mu ma∏ ̋ on ko wi.
Je˝eli ma∏ ̋ onek nie po sia da∏ pra wa do dzia∏ ki, mo˝e w ter mi nie 6 mie si´ -
cy od dnia Êmier ci wspó∏ ma∏ ̋ on ka z∏o˝yç oÊwiad cze nie wo li o wstà pie niu w
sto su nek praw ny wy ni kajà cy z te go pra wa, pod ry go rem wy gaÊni´ cia pra wa
do dzia∏ ki.
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2. Z chwilà wy gaÊni´ cia pra wa do dzia∏ ki w nast´pstwie nie do ko na nia
czyn noÊci, o któ rej mo wa w ust. 1, rosz cze nie o usta no wie nie pra wa do
dzia∏ ki po zmar∏ym przys∏ugu je dzie ciom i in nym oso bom bli skim. Rosz cze -
nie to wy ga sa w ter mi nie 3 mie si´ cy od dnia po wsta nia. Usta no wie nie pra -
wa do dzia∏ ki nie mo˝e nastà piç przed up∏ywem ter mi nu wy gaÊni´ cia rosz -
cze nia.

3. W wy pad ku zg∏osze nia si´ kil ku upraw nio nych, o usta no wie niu pra wa
do dzia∏ ki roz strzy ga sàd w post´ po wa niu nie pro ce so wym, bioràc pod
uwag´ w szcze gól noÊci oko licz noÊç, czy oso ba upraw nio na na pod sta wie
ust. 2, ko rzy sta∏a z dzia∏ ki ze zmar∏ym.

4. W wy pad ku Êmier ci dzia∏ kow ca nie po zo stajà ce go w zwiàzku ma∏ ̋ eƒ -
skim, ust. 2 i 3 sto su je si´ od po wied nio, z tym ˝e rosz cze nie wy ga sa w ter -
mi nie 6 mie si´ cy od dnia Êmier ci dzia∏ kow ca. 

5. Prze pi sy ust. 1-4 nie na ru szajà upraw nieƒ spad ko bier ców do dzie dzi cze nia
praw majàtko wych wy ni kajà cych z w∏asnoÊci, o któ rej mo wa w art. 34 ust. 2. 

Art. 43. W przy pad ku wy gaÊni´ cia pra wa do dzia∏ ki w zwiàzku z li kwi -
dacjà ROD lub je go cz´ Êci na wa run kach okreÊlo nych w art. 24 lub art. 27
ust. 3, dzia∏ kow co wi przys∏ugu je pra wo do dzia∏ ki za mien nej pod wa run -
kiem zg∏osze nia do sto wa rzy sze nia ogro do we go od po wied nie go ˝à da nia na
piÊmie naj póê niej w ter mi nie 3 mie si´ cy od li kwi da cji ROD.

Art. 44. 1. Po usta niu ma∏ ̋ eƒ stwa wsku tek roz wo du lub po unie wa˝ nie -
niu ma∏ ̋ eƒ stwa ma∏ ̋ on ko wie, na któ rych rzecz wspól nie usta no wio no pra -
wo do dzia∏ ki, po win ni w ter mi nie 3 mie si´ cy za wia do miç sto wa rzy sze nie
ogro do we, któ re mu z nich przy pad∏o pra wo do dzia∏ ki, al bo przed sta wiç
do wód wszcz´ cia post´ po wa nia sà do we go o po dzia∏ te go pra wa. 

2. Je˝eli ma∏ ̋ on ko wie nie do ko najà czyn noÊci, o któ rych mo wa w ust. 1,
sto wa rzy sze nie ogro do we wy zna czy im w tym ce lu do dat ko wy ter min, nie
krót szy ni˝ mie siàc, uprze dzajàc o skut kach, ja kie mo˝e spo wo do waç je go
nie za cho wa nie. 

3. Po bez sku tecz nym up∏ywie ter mi nu, o któ rym mo wa w ust. 2, sto wa rzy -
sze nie ogro do we mo˝e po zo sta wiç pra wo do dzia∏ ki jed ne mu z by∏ych
wspó∏ ma∏ ̋ on ków. Po zo sta wie nie pra wa do dzia∏ ki nast´ pu je po przez roz -
wià za nie umo wy w sto sun ku do dru gie go z by∏ych wspó∏ ma∏ ̋ on ków w try -
bie art. 40 ust. 2.
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4. Prze pis ust. 3 nie na ru sza upraw nieƒ do po dzia∏u majàtku wspól ne go
w za kre sie praw majàtko wych wy ni kajà cych z w∏asnoÊci, o któ rej mo wa 
w art. 34 ust. 2.

Art. 45. 1. Dzia∏ ko wiec w dro dze umo wy mo˝e prze nieÊç pra wa i obo -
wiàzki wy ni kajà ce z pra wa do dzia∏ ki na rzecz pe∏ no let niej oso by fi zycz nej
lub ma∏ ̋ eƒ stwa (prze nie sie nie praw do dzia∏ ki). Umo wa po win na byç za -
war ta w for mie pi sem nej pod ry go rem nie wa˝ noÊci.

2. Wa˝ noÊç prze nie sie nia praw do dzia∏ ki za le˝y od za twier dze nia przez
sto wa rzy sze nie ogro do we.  

3. Sto wa rzy sze nie ogro do we po win no z∏o˝yç oÊwiad cze nie w przed mio -
cie za twier dze nia prze nie sie nia praw do dzia∏ ki w ter mi nie 2 mie si´ cy od
dnia otrzy ma nia pi sem ne go wnio sku o za twier dze nie; bez sku tecz ny up∏yw
te go ter mi nu jest jed no znacz ny z za twier dze niem prze nie sie nia praw do
dzia∏ ki. We wnio sku dzia∏ ko wiec zo bo wià za ny jest wska zaç uzgod nionà
przez stro ny wy so koÊç wy na gro dze nia, o któ rym mo wa w art. 46 ust. 1 i 2.

4. Od mo wa za twier dze nia prze nie sie nia praw do dzia∏ ki mo˝e nastà piç 
z wa˝ nych po wo dów i mu si mieç form´ pi semnà z uza sad nie niem pod ry -
go rem nie wa˝ noÊci.

5. Sto wa rzy sze nie ogro do we mo˝e rów nie˝ od mó wiç za twier dze nia prze -
nie sie nia praw do dzia∏ ki, je˝eli jed no czeÊnie wska˝e osob´, na rzecz któ rej
mo˝e nastà piç ta kie prze nie sie nie; oso ba ta po win na z∏o˝yç pi sem ne
oÊwiad cze nie o go to woÊci zap∏aty na rzecz dzia∏ kow ca wy na gro dze nia w
wy so koÊci wska za nej we wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 3, w ter mi nie 2 ty -
go dni od dnia wska za nia. Bez sku tecz ny up∏yw ter mi nu jest rów no znacz ny
z uwzgl´dnie niem wnio sku dzia∏ kow ca. 

6. Prze pi su ust. 5 nie sto su je si´ w przy pad ku prze nie sie nia praw do dzia∏ -
ki na rzecz oso by bli skiej.  

7. Ka˝ da ze stron umo wy, o któ rej mo wa w ust. 1, mo˝e za skar˝yç do sà -
du od mow´ za twier dze nia prze nie sie nia praw do dzia∏ ki. Orze cze nie sà du
o bez pod staw noÊci od mo wy zast´ pu je oÊwiad cze nie sto wa rzy sze nia ogro -
do we go w przed mio cie za twier dze nia. 

Art. 46. 1. W ra zie wy gaÊni´ cia pra wa do dzia∏ ki, dzia∏ kow co wi przys∏ugu -
je wy na gro dze nie za znaj dujà ce si´ na dzia∏ ce na sa dze nia, urzà dze nia 
i obiek ty sta no wià ce je go w∏asnoÊç. Wy na gro dze nie nie przys∏ugu je za na -
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sa dze nia, urzà dze nia i obiek ty nie zgod ne z prze pi sa mi ustaw.
2. W ra zie prze nie sie nia pra wa do dzia∏ ki wa run ki zap∏aty i wy so koÊç wy -

na gro dze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, okreÊla umo wa po mi´ dzy stro na mi.
3. W ra zie wy gaÊni´ cia pra wa do dzia∏ ki w przy pad ku okreÊlo nym w art.

40 ust. 4, wa run ki zap∏aty i wy so koÊç wy na gro dze nia, o któ rym mo wa w ust.
1, usta la si´ w dro dze po ro zu mie nia po mi´ dzy sto wa rzy sze niem ogro do -
wym i dzia∏ kow cem.

4. W ra zie bra ku po ro zu mie nia, o któ rym mo wa w ust. 3, sto wa rzy sze nie
ogro do we mo˝e w try bie pro ce su ˝à daç sprze da˝y na sa dzeƒ, urzà dzeƒ 
i obiek tów w dro dze li cy ta cji. Prze pi sy usta wy z dnia 17 li sto pa da 1964 r. 
-–Ko deks post´ po wa nia cy wil ne go (Dz. U. Nr 43, poz. 269 z póên. zm.) 
o uprosz czo nej eg ze ku cji z nie ru cho moÊci sto su je si´ od po wied nio. Po sta -
no wie nie sà du o przysà dze niu w∏asnoÊci na sa dzeƒ, urzà dzeƒ i obiek tów jest
rów no znacz ne z usta no wie niem pra wa do dzia∏ ki przez sto wa rzy sze nie
ogro do we. 

Art. 47. Je˝eli prze pis szcze gól ny nie sta no wi ina czej, w spra wach ure gu -
lo wa nych w ni niej szym roz dzia le za in te re so wa ny mo˝e do cho dziç swo ich
praw na dro dze sà do wej w ter mi nie ro ku od dnia, w któ rym do wie dzia∏ si´
o oko licz noÊci b´ dà cej pod stawà zg∏osze nia rosz cze nia, jed nak˝e nie póê -
niej, ni˝ w ter mi nie 3 lat od za ist nie nia tej oko licz noÊci.

Art. 48. 1. Do cho dze nie na dro dze sà do wej praw, o któ rych mo wa 
w art. 47, nast´ pu je po prze pro wa dze niu post´ po wa nia po jed naw cze go
przed ko misjà roz jemczà sto wa rzy sze nia ogro do we go. 

2. Ko mi sja roz jem cza wszczy na post´ po wa nie po jed naw cze na wnio sek
dzia∏ kow ca wnie sio ny na piÊmie lub ust nie do pro to ko∏u. Wnio sek wno si
si´ przed up∏ywem ter mi nów, o któ rych mo wa w art. 47. 

3. Zg∏osze nie przez dzia∏ kow ca wnio sku do ko mi sji roz jem czej prze ry wa
bieg ter mi nów przedaw nie nia, o któ rych mo wa w art. 47.

4. Je˝eli post´ po wa nie przed ko misjà roz jemczà nie do pro wa dzi∏o do za -
war cia ugo dy w ter mi nie 6 mie si´ cy, dzia∏ ko wiec mo˝e wnieÊç spraw´ do
sà du na za sa dach ogól nych.

5. Za sa dy i tryb post´ po wa nia po jed naw cze go okreÊla re gu la min. 
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Roz dzia∏ 4

Organizacje dzia∏kowców

Art. 49. 1. Dzia∏ kow cy mogà zrze szaç si´ w sto wa rzy sze niach ogro do wych
w ce lu two rze nia i pro wa dze nia ROD oraz re pre zen ta cji i obro ny swo ich
in te re sów.

2. Do sto wa rzy szeƒ ogro do wych sto su je si´ od po wied nio prze pi sy usta wy
z dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach, ze zmia na mi wy ni -
kajà cy mi z usta wy.

Art. 50. Do za daƒ sto wa rzy szeƒ ogro do wych na le˝y w szcze gól noÊci:
1) pro pa go wa nie idei ogrod nic twa dzia∏ ko we go w spo∏eczeƒ stwie, 

a szcze gól nie wszech stron ne go zna cze nia ROD dla ro dzin dzia∏ kow ców 
i miesz kaƒ ców miast oraz ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia grun tów miej skich,

2) dzia∏anie na rzecz wszech stron ne go roz wo ju ogrod nic twa dzia∏ ko we go,
3) zak∏ada nie i za go spo da ro wy wa nie ROD,
4) usta na wia nie praw do dzia∏ek,
5) wszech stron ne dzia∏anie na rzecz ochro ny przy ro dy i Êro do wi ska,
6) or ga ni zo wa nie i udzie la nie po mo cy oraz po rad nic twa w za go spo da ro -

wa niu dzia∏ek i pro wa dze niu upraw ogrod ni czych,
7) pro pa go wa nie wie dzy ogrod ni czej, zw∏asz cza po przez szko le nia i pro -

wa dze nie dzia∏al noÊci wy daw ni czej,
8) pro wa dze nie dzia∏al noÊci spo∏ecz nej, wy cho waw czej, wy po czyn ko wej,

re kre acyj nej i in nej na rzecz osób ko rzy stajà cych z dzia∏ek, ich ro dzin oraz
spo∏ecz noÊci lo kal nych.

Art. 51. Sta tut sto wa rzy sze nia ogro do we go okreÊla w szcze gól noÊci:
1) w∏aÊci wy or gan do do ko ny wa nia czyn noÊci praw nych zwià za nych usta -

na wia niem i wy gaÊni´ ciem pra wa do dzia∏ ki,
2) za sa dy post´ po wa nia wewnàtrzor ga ni za cyj ne go,
3) tryb uchwa la nia re gu la mi nu oraz do ko ny wa nia w nim zmian,
4) za sa dy usta la nia i uisz cza nia op∏at ogro do wych,
5) za sa dy od da wa nia dzia∏ ki w bezp∏at ne u˝ywa nie in sty tu cjom okreÊlo -

nym w art. 33,
6) spo sób pro wa dze nia re je stru dzia∏ek.
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Art. 52. Sto wa rzy sze nie ogro do we nie mo˝e od mó wiç przyj´ cia w po czet
cz∏on ków dzia∏ kow ca majà ce go pra wo do dzia∏ ki w ROD pro wa dzo nym
przez to sto wa rzy sze nie, je˝eli dzia∏ ko wiec od po wia da wy ma ga niom sta tu tu. 

Art. 53. Wystà pie nie ze sto wa rzy sze nia ogro do we go nie mo˝e po wo do -
waç ja kich kol wiek ujem nych nast´pstw dla dzia∏ kow ca, a w szcze gól noÊci
nie mo˝e sta no wiç pod sta wy do roz wià za nia umo wy.  

Art. 54. W spra wach na by cia lub utra ty cz∏on ko stwa w sto wa rzy sze niu
ogro do wym za in te re so wa ny mo˝e – po wy czer pa niu post´ po wa nia
wewnàtrzor ga ni za cyj ne go – do cho dziç swo ich praw na dro dze sà do wej w cià -
gu 30 dni od dnia otrzy ma nia uchwa∏y or ga nu sto wa rzy sze nia ogro do we go.

Art. 55. 1. W ce lu ugo do we go za∏atwia nia spo rów do tyczà cych praw
dzia∏ kow ców, o któ rych mo wa w art. 47, sto wa rzy sze nie ogro do we obo wià -
za ne jest po sia daç ko misj´ roz jemczà. 

2. Za sa dy i tryb po wo∏ywa nia ko mi sji roz jem czej okreÊla sta tut. 
3. Cz∏on kiem ko mi sji roz jem czej nie mo˝e byç oso ba wchodzà ca w sk∏ad

zarzà du sto wa rzy sze nia ogro do we go. 

Art. 56. 1. Sto wa rzy sze nie ogro do we pro wa dzi re jestr dzia∏ek. Re jestr
obej mu je w szcze gól noÊci in for ma cje do tyczà ce po wierzch ni dzia∏ ki, nu me -
ru porzàdko we go dzia∏ ki, oso by lub osób majà cych pra wo do dzia∏ ki i ro -
dza ju te go pra wa.

2. Spo sób pro wa dze nia re je stru, o któ rym mo wa w ust. 1, okreÊla sta tut. 

Art. 57. 1. W ce lu wspie ra nia idei i roz wo ju ogrod nic twa dzia∏ ko we go
oraz obro ny wspól nych in te re sów, sto wa rzy sze nia ogro do we, w licz bie co
naj mniej trzech, mogà two rzyç zwiàzki dzia∏ ko we. 

2. Cz∏on ka mi wspie rajà cy mi zwiàzku dzia∏ ko we go mogà byç in ne oso by
praw ne, któ re re ali zujà ce le, o któ rych mo wa w ust. 1.

3. Zwiàzki dzia∏ ko we two rzo ne sà w for mie zwiàzku sto wa rzy szeƒ.
4. Szcze gó∏owe za da nia zwiàzków dzia∏ ko wych oraz spo sób ich re ali za cji

okreÊlajà sta tu ty tych zwiàzków.
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Roz dzia∏ 5

Organizacje dzia∏kowców

Art. 58. 1. Pol ski Zwià zek Dzia∏ kow ców w ro zu mie niu usta wy z dnia 8 lip -
ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, 
z póên. zm.) sta je si´ sto wa rzy sze niem ogro do wym w ro zu mie niu usta wy.

2. Ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we oraz jed nost ki te re no we Pol skie go
Zwiàzku Dzia∏ kow ców w ro zu mie niu art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 usta wy wska za -
nej w ust. 1 stajà si´ te re no wy mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi sto wa rzy sze -
nia ogro do we go, o któ rym mo wa w ust. 1. 

3. Sto wa rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo wa w ust. 1, za cho wu je pra wa
i obo wiàzki na by te przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta wy.

Art. 59. 1. Ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we w ro zu mie niu usta wy, o któ rej
mo wa w art. 58 ust. 1, ist niejà ce w dniu wejÊcia w ˝ycie usta wy, stajà si´ ro -
dzin ny mi ogro da mi dzia∏ ko wy mi. 

2. Ogro dy dzia∏ ko we, in ne ni˝ wska za ne w ust. 1, ist niejà ce w dniu wejÊcia
w ˝ycie usta wy, stajà si´ ro dzin ny mi ogro da mi dzia∏ ko wy mi, o ile spe∏ niajà
wa run ki okreÊlo ne w usta wie.

3. ROD, o któ rych mo wa w ust. 1, pro wa dzo ne sà przez sto wa rzy sze nie
ogro do we, o któ rym mo wa w art. 58 ust. 1. 

4. Cz∏on ko wie Pol skie go Zwiàzku Dzia∏ kow ców w ro zu mie niu usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych, za cho wujà cz∏on -
ko stwo w sto wa rzy sze niu ogro do wym, o któ rym mo wa w art. 58 ust. 1. 

5. U˝yt ko wa nie dzia∏ ki w ro zu mie niu art. 14 ust. 1 usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych przys∏ugujà ce cz∏on ko wi Pol -
skie go Zwiàzku Dzia∏ kow ców w chwi li wejÊcia w ˝ycie usta wy, prze kszta∏ ca
si´ w pra wo do dzia∏ ki wy ni kajà ce z umo wy dzier˝awy dzia∏ ko wej.

Art. 60. 1. W ter mi nie 12 mie si´ cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta wy sto wa -
rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo wa w art. 58 ust. 1, uchwa li sta tut od po -
wia dajà cy wy mo gom usta wy.

2. Do cza su uchwa le nia no we go sta tu tu, sta tut PZD obo wià zujà cy w dniu
wejÊcia w ˝ycie usta wy za cho wu je swà moc. Jed nak˝e w ra zie sprzecz noÊci
mi´ dzy nim, a prze pi sa mi usta wy, sto su je si´ prze pi sy usta wy.
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Art. 61. 1. W ter mi nie 24 mie si´ cy od wejÊcia w ˝ycie usta wy, wal ne ze -
bra nie cz∏on ków sto wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa w art. 58 
ust. 1, ko rzy stajà cych z dzia∏ek w te re no wej jed no st ce or ga ni za cyj nej te go
sto wa rzy sze nia, b´ dà cej do dnia wejÊcia w ˝ycie usta wy ro dzin nym ogro -
dem dzia∏ ko wym, mo˝e podjàç de cyzj´ o po wo∏aniu odr´bne go sto wa rzy -
sze nia ogro do we go, któ re przej mie pro wa dze nie te go ROD (uchwa∏a o wy -
odr´bnie niu ROD). 

2. Uchwa∏a o wy odr´bnie niu ROD po dej mo wa na jest bez wzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów, przy obec noÊci co naj mniej po∏owy licz by cz∏on ków
sto wa rzy sze nia ogro do we go z ROD, któ re go uchwa∏a do ty czy.  

3. O ter mi nie wal ne go ze bra nia, któ re go przed mio tem ob rad ma byç
uchwa∏a o wy odr´bnie niu ROD, w∏aÊci wy sta tu to wo or gan sto wa rzy sze nia
ogro do we go, o któ rym mo wa w art. 58 ust. 1, za wia da mia, za po mocà li stów
po le co nych lub prze sy∏ek nada nych pocztà ku rierskà, wys∏anych co naj -
mniej dwa ty go dnie przed ter mi nem wal ne go ze bra nia, do wszyst kich
cz∏on ków sto wa rzy sze nia ogro do we go z ROD, któ re go uchwa∏a do ty czy.  

4. Uchwa∏a o wy odr´bnie niu ROD mu si po nad to za wie raç po sta no wie -
nie o przyj´ ciu sta tu tu oraz po wo∏aniu ko mi te tu za∏o˝yciel skie go no we go
sto wa rzy sze nia ogro do we go. 

Art. 62. 1. Wyst´ pujàc z wnio skiem o re je stracj´ sto wa rzy sze nia ogro do -
we go po wo∏ane go na pod sta wie uchwa∏y o wy odr´bnie niu ROD, ko mi tet
za∏o˝yciel ski, po za wy mo ga mi prze wi dzia ny mi ustawà z dnia 7 kwiet nia
1989 r. – pra wo o sto wa rzy sze niach, zo bo wià za ny jest wy ka zaç spe∏ nie nie
wy mo gów, o któ rych mo wa w art. 61 ust. 2 i 3.

2. Z chwilà na by cia oso bo woÊci praw nej przez sto wa rzy sze nie ogro do we,
o któ rym mo wa w ust. 1, sta je si´ ono nast´pcà praw nym sto wa rzy sze nia
ogro do we go, o któ rym mo wa w art. 58 ust. 1, w za kre sie praw i obo wiàzków
te re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej, któ rej do ty czy∏a uchwa∏a o wy -
odr´bnie niu ROD. Nast´pstwo praw ne obej mu je w szcze gól noÊci pra wa
do nie ru cho moÊci zaj mo wa nej przez ROD, w∏asnoÊç in fra struk tu ry ogro -
do wej oraz Êrod ki na ra chun kach ban ko wych pro wa dzo nych dla te re no wej
jed nost ki or ga ni za cyj nej. 

3. Po sta no wie nie o re je stra cji sto wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo -
wa w ust. 1, sta no wi pod staw´ do do ko ny wa nia zmian w ksi´ gach wie czy -
stych w za kre sie wska za nym w ust. 2. 
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Art. 63. 1. W sto sun ku do ROD, zlo ka li zo wa ne go na nie ru cho moÊci sta -
no wià cej w∏asnoÊç Skar bu Paƒ stwa lub jed nost ki sa morzà du te ry to rial ne go
i zaj mo wa nej przez ROD, a do któ rej sto wa rzy sze nie ogro do we pro wadzà -
ce ROD nie mo˝e wy ka zaç ty tu∏u praw ne go upraw niajà ce go do w∏ada nia
nie ru cho moÊcià, w∏aÊci ciel nie ru cho moÊci w ter mi nie 24 mie si´ cy od
wejÊcia w ˝ycie usta wy mo˝e wy daç de cyzj´ o li kwi da cji ROD. 

2. W przy pad ku li kwi da cji ROD na pod sta wie de cy zji, o któ rej mo wa 
w ust. 1, w∏aÊci ciel nie ru cho moÊci jest zo bo wià za ny wyp∏aciç dzia∏ kow com
oraz sto wa rzy sze niu ogro do we mu od szko do wa nie zgod nie z art. 25 ust. 1,
2 i 4.

3. W przy pad ku li kwi da cji ROD na pod sta wie de cy zji, o któ rej mo wa w
ust. 1, nie sto su je si´ art. 24.

4. W przy pad ku za nie cha nia wy da nia de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 1, 
z up∏ywem 24 mie si´ cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta wy, sto wa rzy sze nie
ogro do we pro wadzà ce ROD na by wa pra wo u˝yt ko wa nia – w ro zu mie niu
usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny – do nie ru cho moÊci zaj -
mo wa nej przez ten ROD. 

Art. 64. 1. Wy da nie de cy zji, o któ rej mo wa w art. 63 ust. 1, jest wy∏à czo -
ne, je˝eli w dniu wejÊcia w ˝ycie usta wy ROD spe∏ nia przy naj mniej je den z
wa run ków:

1) funk cjo no wa nie ROD na nie ru cho moÊci jest zgod ne z za pi sa mi miej -
sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, 

2) ROD funk cjo nu je na nie ru cho moÊci co naj mniej 30 lat, a na by cie
w∏asnoÊci nie ru cho moÊci przez Skarb Paƒ stwa nastà pi∏o w zwiàzku
zak∏ada niem ROD lub funk cjo no wa∏ on na nie ru cho moÊci w mo men cie
na by wa nia w∏asnoÊci nie ru cho moÊci przez Skarb Paƒ stwa,

3) ROD funk cjo nu je na nie ru cho moÊci co naj mniej 30 lat, a ko mu na li za -
cja nie ru cho moÊci nastà pi∏a w zwiàzku z funk cjo no wa niem na niej ROD,

4) nie ru cho moÊç zaj´ ta jest przez ROD, któ ry po sia da∏ usta lonà lo ka li -
zacj´ w chwi li wejÊcia w ˝ycie usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych
ogro dach dzia∏ ko wych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z póên. zm.), lub
na pod sta wie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej˝e usta wy sta∏ si´ ogro dem sta∏ym.

2. W przy pad ku ROD spe∏ niajà ce go je den z wa run ków, wska za nych 
w ust. 1, sto wa rzy sze nie ogro do we pro wadzà ce ten ROD, z dniem wejÊcia
w ˝ycie usta wy, na by wa pra wo u˝yt ko wa nia – w ro zu mie niu usta wy z dnia
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23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny – do nie ru cho moÊci zaj mo wa nej przez
ten ROD. 

Art. 65. Po sta no wie nie art. 63 i 64 sto su je si´ od po wied nio do cz´ Êci ROD.

Art. 66. W usta wie z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dzia∏ -
ko wych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z póên. zm.)  art. 11 ust. 3 otrzy -
mu je brzmie nie:

„3. W bra ku de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 2, cza so wy ro dzin ny ogród dzia∏ -
ko wy sta je si´ ogro dem sta∏ym, a nie ru cho moÊç zaj´ ta przez ten ogród prze -
cho dzi w nie odp∏at ne u˝yt ko wa nie w ro zu mie niu usta wy z dnia 23 kwiet nia
1964 r. - Ko deks cy wil ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.) na rzecz sto wa -
rzy sze nia ogro do we go pro wadzà ce go ro dzin ny ogród dzia∏ ko wy.”

Art. 67. W usta wie z dnia 12 stycz nia 1991 r. o po dat kach i op∏atach lo -
kal nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póên. zm.) wpro wa dza si´ nast´ -
pujà ce zmia ny:

1) art. 2 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie: 
„2. Opo dat ko wa niu po dat kiem od nie ru cho moÊci nie pod le gajà u˝yt ki

rol ne, grun ty za drze wio ne i za krze wio ne na u˝yt kach rol nych lub la sy oraz
grun ty zaj´ te przez ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we, z wyjàtkiem zaj´ tych na
pro wa dze nie dzia∏al noÊci go spo dar czej.”

2) art. 7 ust. 2 pkt 6 otrzy mu je brzmie nie:
„6) sto wa rzy sze nie ogro do we w ro zu mie niu usta wy z dnia … o ro dzin -

nych ogro dach dzia∏ ko wych (Dz. U. Nr …, poz. ….), z wyjàtkiem przed -
mio tów opo dat ko wa nia zaj´ tych na dzia∏al noÊç go spo darczà.”

Art. 68. W usta wie z dnia 15 lu te go 1992 r. o po dat ku do cho do wym od
osób praw nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z póên. zm.) w art. 40 
w ust. 2 pkt 8 otrzy mu je brzmie nie:

„8) usta wy z dnia ….. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych (Dz. U. Nr.., 
poz. ..).”

Art. 69. W usta wie z dnia 15 li sto pa da 1984 r. o po dat ku rol nym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póên. zm.) art. 12 ust. 2 pkt 6 otrzy mu je
brzmie nie: 

„6) sto wa rzy sze nia ogro do we w ro zu mie niu usta wy z dnia … o ro dzin -

24



nych ogro dach dzia∏ ko wych (Dz. U. Nr …, poz. ….) z ty tu∏u u˝yt ko wa nia 
i u˝yt ko wa nia wie czy ste go grun tów ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych.”

Art. 70. W usta wie z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho -
moÊcia mi (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z póên. zm.) wpro wa dza si´
nast´ pujà ce zmia ny:

1) art. 68 pkt 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3) sto wa rzy sze niom ogro do wym w ro zu mie niu usta wy z dnia …. o ro -

dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych (Dz. U. Nr …, poz. ….) z prze zna cze niem
na ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we”.

2) art. 37 pkt 4a otrzy mu je brzmie nie:
„4a. Umo wy u˝yt ko wa nia, naj mu lub dzier˝awy na czas ozna czo ny d∏u˝ -

szy ni˝ 3 la ta lub na czas nie ozna czo ny za wie ra si´ w dro dze bez prze tar go -
wej, je˝eli u˝yt kow ni kiem, na jemcà lub dzier˝awcà nie ru cho moÊci jest or -
ga ni za cja po˝yt ku pu blicz ne go lub u˝yt kow ni kiem nie ru cho moÊci jest sto -
wa rzy sze nie ogro do we w ro zu mie niu usta wy z dnia … o ro dzin nych ogro -
dach dzia∏ ko wych (Dz. U. Nr …, poz. ….).”

Art. 71. W usta wie z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych (Dz. U. z
2008 r. Nr 193, poz. 1194, z póên. zm.) wpro wa dza si´ nast´ pujà ce zmia ny:
1) art. 11j otrzy mu je brzmie nie:

„Do nie ru cho moÊci sta no wià cych ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we obj´ tych
de cyzjà o ze zwo le niu na re ali zacj´ in we sty cji dro go wej nie sto su je si´ art.
21-27 usta wy z dnia …. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych (Dz. U. Nr…,
poz….).”
2) art. 18 ust. 1g otrzy mu je brzmie nie:

„W przy pad ku gdy de cy zja o ze zwo le niu na re ali zacj´ in we sty cji dro go -
wej do ty czy ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych usta no wio nych zgod nie 
z ustawà z dnia ….. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych pod miot, w któ re -
go in te re sie nastà pi li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go lub je go
cz´ Êci, zo bo wià za ny jest:

1) wyp∏aciç dzia∏ kow com – od szko do wa nie za sta no wià ce ich w∏asnoÊç
na sa dze nia, urzà dze nia i obiek ty znaj dujà ce si´ na dzia∏ kach;

2) wyp∏aciç sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od szko do wa nie za sta no wià -
ce je go w∏asnoÊç urzà dze nia, bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go ogro du dzia∏ -
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ko we go prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez u˝yt kujà cych dzia∏ -
ki i s∏u˝à ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro du;

3) za pew niç grun ty zast´pcze na od two rze nie ro dzin ne go ogro du dzia∏ -
ko we go.”

3). W art. 18 po ust. 1g  do da je si´ pkt 1 h w brzmie niu:
„Obo wiàzki wy ni kajà ce z ust. 1g usta la ne sà w de cy zji ad mi ni stra cyj nej

wy da nej przez or gan, o któ rym mo wa w art. 12 ust. 4a.”

Art. 72. W usta wie z dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych za sa dach przy go -
to wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych
(Dz. U. Nr 143, poz. 963) wpro wa dza si´ nast´ pujà ce zmia ny:
1) art. 18 otrzy mu je brzmie nie:

„Do nie ru cho moÊci sta no wià cych ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we obj´ tych
de cyzjà o po zwo le niu na re ali zacj´ in we sty cji nie sto su je si´ art. 21-27 usta -
wy z dnia …. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych (Dz. U. Nr…, poz….).”
2) art. 21 ust. 10 otrzy mu je brzmie nie:

„W przy pad ku, gdy de cy zja o po zwo le niu na re ali zacj´ in we sty cji do ty czy
ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych usta no wio nych zgod nie z ustawà z dnia
…. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych pod miot, w któ re go in te re sie
nastà pi li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dzia∏ ko we go lub je go cz´ Êci, zo bo -
wià za ny jest:

1) wyp∏aciç dzia∏ kow com – od szko do wa nie za sta no wià ce ich w∏asnoÊç
na sa dze nia, urzà dze nia i obiek ty znaj dujà ce si´ na dzia∏ kach;

2) wyp∏aciç sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od szko do wa nie za sta no wià -
ce je go w∏asnoÊç urzà dze nia, bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go ogro du dzia∏ -
ko we go prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez u˝yt kujà cych dzia∏ -
ki i s∏u˝à ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro du;

3) za pew niç nie ru cho moÊci za mien ne na od two rze nie ro dzin ne go ogro -
du dzia∏ ko we go.”

Art. 73. W usta wie z dnia 29 czerw ca 2011 r. o przy go to wa niu i re ali za cji
in we sty cji w za kre sie obiek tów ener ge ty ki jà dro wej oraz in we sty cji to wa -
rzyszà cych (Dz. U. Nr 135, poz. 789) wpro wa dza si´ nast´ pujà ce zmia ny:
1) art. 21 otrzy mu je brzmie nie:

„Do nie ru cho moÊci sta no wià cych ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we obj´ tych
de cyzjà o usta le niu in we sty cji w za kre sie bu do wy obiek tu ener ge ty ki jà dro -
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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. 
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Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych 
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wej nie sto su je si´ art. 21-27 usta wy z dnia … o ro dzin nych ogro dach dzia∏ -
ko wych (Dz. U. Nr…, poz….).”
2) art. 27 ust. 10 otrzy mu je brzmie nie:

„W przy pad ku, gdy de cy zja o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji w za kre sie
bu do wy obiek tu ener ge ty ki jà dro wej do ty czy ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko -
wych usta no wio nych zgod nie z ustawà z dnia …. o ro dzin nych ogro dach
dzia∏ ko wych in we stor, w któ re go in te re sie nastà pi li kwi da cja ro dzin ne go
ogro du dzia∏ ko we go lub je go cz´ Êci, jest zo bo wià za ny:

1) wyp∏aciç dzia∏ kow com – od szko do wa nie za sta no wià ce ich w∏asnoÊç
na sa dze nia, urzà dze nia i obiek ty znaj dujà ce si´ na dzia∏ kach;

2) wyp∏aciç sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od szko do wa nie za sta no wià -
ce je go w∏asnoÊç urzà dze nia, bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go ogro du dzia∏ -
ko we go prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez u˝yt kujà cych dzia∏ -
ki i s∏u˝à ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro du;

3) za pew niç nie ru cho moÊci za mien ne na od two rze nie ro dzin ne go ogro -
du dzia∏ ko we go.

3) W art. 27 po ust. 10 do da je si´ ust. 10 a w brzmie niu:
„Do obo wiàzków wy ni kajà cych z ust. 10, art. 27 ust. 2 sto su je si´ od po -

wied nio.” 

Art. 74. W usta wie z dnia 3 lu te go 1995 r. o ochro nie grun tów rol nych 
i leÊnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póên. zm.) art. 2 ust. 1 pkt 6
otrzy mu je brzmie nie: 

„6) ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych i ogro dów bo ta nicz nych.”

Art. 75. 1. Do post´ po waƒ wszcz´ tych i nie za koƒ czo nych do dnia wejÊcia
w ˝ycie usta wy, w za kre sie rosz czeƒ do nie ru cho moÊci zaj´ tych przez ROD
sto su je si´ art. 28.

2. Do post´ po waƒ wszcz´ tych i nie za koƒ czo nych do dnia wejÊcia w ̋ ycie usta -
wy, w za kre sie zwro tu nie ru cho moÊci zaj´ tych przez ROD sto su je si´ art. 29.

Art. 76. Tra ci moc usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dzia∏ ko wych. 

Art. 77. Usta wa wcho dzi w ˝ycie 1 stycz nia 2014 ro ku.
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W dniu 11 lip ca 2012 r. Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny wy da∏ wy rok w spra wie
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko wych (zwa ny
da lej wy ro kiem), w któ rym stwier dzi∏ nie zgod noÊç z Kon sty tucjà 24 ar ty -
ku∏ów tej˝e usta wy. Jak wska za∏ w uza sad nie niu wy ro ku, skut kiem uchy le -
nia za kwe stio no wa nych prze pi sów znacz ny ob szar sto sun ków spo∏ecz nych
w Pol sce by∏by re gu lo wa ny przez ustaw´ w du˝ej mie rze wydrà˝onà ze swej
treÊci. Do pusz cze nie do po wsta nia w sys te mie pra wa tak znaczàcych luk
praw nych w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko -
wych – po wo dujàcych pe∏nà nie sto so wal noÊç te go ak tu – no si∏oby zna mio -
na tzw. wtór nej nie kon sty tu cyj noÊci. Z tej ra cji Try bu na∏ zde cy do wa∏ si´
od ro czyç (za wyjàtkiem art. 10 usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko wych)
utrat´ mo cy obo wiàzujàcej prze pi sów uzna nych za nie kon sty tu cyj ne 
o 18 mie si´cy.

Przy wo∏anie po wy˝sze go stwier dze nia z uza sad nie nia Try bu na∏u Kon sty -
tu cyj ne go, wska zujà na ko niecz noÊç uchwa le nia przez Sejm zmia ny prze pi -
sów. Zmia ny te z jed nej stro ny po win ny uwzgl´dniaç za strze˝enia zg∏oszo -
ne przez Try bu na∏ wo bec usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko wych (zwa -
nej da lej: ustawà o ROD), z dru giej zaÊ gwa ran to waç za cho wa nie praw na -
by tych przez oby wa te li w opar ciu o do tych cza sowà ustaw´. Nad mie niç
rów nie˝ na le˝y, i˝ wy rok Try bu na∏u nie za pad∏ jed nog∏oÊnie. W uza sad nie -
niu zda nia odr´bne go wska za no na wàtpli woÊci, wy ni kajàce z re al ne go ry -
zy ka na ru sze nia za sa dy paƒstwa pra wa (za sa dy ochro ny praw na by tych -
art. 2 Kon sty tu cji) oraz za sa dy nie za le˝noÊci zrze szeƒ oby wa te li od w∏adzy
pu blicz nej - art. 58 Kon sty tu cji – co mo˝e za ist nieç w przy pad ku za nie cha -
nia przez usta wo dawc´ uzu pe∏nie nia luk w pra wie, b´dàcych nast´pstwem
utra ty mo cy obo wiàzujàcej przez za kwe stio no wa ne prze pi sy. 

Z po wy˝szych wzgl´dów no wa usta wa po win na od po wia daç na wszel kie
za strze˝enia, za rów no te zg∏asza ne przez Try bu na∏ wo bec usta wy o ROD,

UZASADNIENIE
do projektu ustawy 

o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych
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jak i wo bec skut ków wy ro ku Try bu na∏u. Nie do pusz czal nym jest bo wiem,
aby poÊred nim skut kiem wy ro ku by∏ efekt w po sta ci sta nu nie zgod ne go 
z Kon sty tucjà.

Przedk∏ada ny pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko wych (zwa -
ny da lej: pro jek tem) jest od po wie dzià na ko niecz noÊç wpro wa dze nia, 
w nast´pstwie orze cze nia Try bu na∏u, no wych roz wiàzaƒ w za kre sie or ga ni -
za cji ogrod nic twa dzia∏ko we go w Pol sce i funk cjo no wa nia pod mio tów pro -
wadzàcych ogro dy dzia∏ko we. Jed no czeÊnie za cho wa niu mia∏yby pod le gaç
naj wa˝niej sze funk cje ogro dów dzia∏ko wych, któ rych Try bu na∏ nie tyl ko nie
za kwe stio no wa∏, ale wr´cz pod kreÊli∏ dla nich swo je uzna nie, z uwa gi na re -
ali zo wa ne w ten spo sób war toÊci. Po nad to pro jekt na wiàzu je do tra dy cyj ne -
go mo de lu or ga ni za cji tej dzie dzi ny ˝ycia spo∏ecz ne go, któ ra – nie tyl ko 
w Pol sce - za wsze opie ra∏a si´ o sa mo or ga ni zacj´ osób za in te re so wa nych
ko rzy sta niem z dzia∏ek, tj. zarzàdza nie ogro da mi przez zrze sze nia
dzia∏kow ców. 

War to wska zaç, ˝e idea ogro dów dzia∏ko wych ma swo je ko rze nie w Eu -
ro pie Za chod niej. Zro dzi∏a si´ w XIX wie ku w An glii i na te re nie Nie miec,
ja ko po mys∏ na z∏ago dze nie ne ga tyw nych skut ków pau pe ry za cji nie któ rych
grup spo∏ecz nych wy wo∏anej in du stria li zacjà. Jej isto ta spro wa dza∏a si´ do
prze zna cze nia cz∏on kom naj ubo˝szych warstw spo∏eczeƒstwa zde gra do wa -
nych lub ma∏o atrak cyj nych te re nów. Dzie lo no je na nie wiel kie skraw ki zie -
mi i przy dzie la no kon kret nym ro dzi nom, któ re w∏asnym wy si∏kiem za go -
spo da ro wy wa∏y dzia∏ki. Mia∏y one przede wszyst kim funkcj´ miej sca
s∏u˝àce go po zy ska niu ta nich wa rzyw i owo ców oraz wy po czyn ko wi. Na tej
za sa dzie idea ogrod nic twa dzia∏ko we go roz prze strze ni∏a si´ w Eu ro pie, do -
cie rajàc m.in. na zie mie pol skie. Naj le piej udo ku men to wa ne jest po wsta nie
dzi siej sze go Ro dzin ne go Ogro du Dzia∏ko we go „Kàpie le S∏onecz ne” 
w Gru dziàdzu (1897 r.). Jed nak˝e sà ogro dy przy znajàce si´ do star sze go
ro do wo du, np. Ro dzin ny Ogród Dzia∏ko wy im. „Po wstaƒców Wiel ko pol -
skich” w Koêmi nie Wiel ko pol skim (1824 r.). 

Jak wska za no po wy˝ej, od sa me go poczàtku ogro dy dzia∏ko we by∏y po -
myÊla ne ja ko for ma po mo cy so cjal nej dla naj ubo˝szych cz∏on ków
spo∏eczeƒstwa. Nie spo sób za prze czyç, ˝e po trze ba udzie la nia tej po mo cy
po zo sta je wcià˝ ak tu al na, bioràc pod uwag´ sy tu acj´ spo∏ecz no -eko no -
micznà wie lu pol skich ro dzin, któ rym przysz∏o ˝yç na gra ni cy mi ni mum so -
cjal ne go lub wr´cz w ubó stwie. To przede wszyst kim one ko rzy stajà z do -



bro dziejstw bli sko 5 000 pol skich ogro dów dzia∏ko wych, zaj mujàcych po -
wierzch ni´ ok. 44 tys. hek ta rów. Ogro dy te po wsta∏y w wi´kszoÊci na
nieu˝yt kach, ugo rach, ha∏dach i wy sy pi skach Êmie ci. To dzi´ki ci´˝kiej pra -
cy sa mych dzia∏kow ców dzi siaj na tych te re nach znaj du je si´ po nad 960 tys.
dzia∏ek. Nie rzad ko sà one u˝yt ko wa ne przez ro dzi ny sk∏adajàce si´ z kil ku
po ko leƒ. Dla te go za sad nym jest twier dze nie, ˝e z dzia∏ek ko rzy sta po nad
4 mln Po la ków. Prze pro wa dzo ne w ostat nim okre sie ba da nia wska zujà, i˝
do mi nujà wÊród nich oso by na le˝àce do naj go rzej sy tu owa nych cz∏on ków
spo∏eczeƒstwa. Dzia∏kow cy to eme ry ci (42,07%), ren ciÊci (11,23%) oraz
bez ro bot ni (ok. 4,21%). WÊród dzia∏kow ców b´dàcych oso ba mi czyn ny mi
za wo do wo (42,49%), przyt∏aczajàcà wi´kszoÊç sta no wià pra cow ni cy fi zycz -
ni i oso by za trud nio ne na naj ni˝ej p∏at nych sta no wi skach w han dlu 
i us∏ugach. Dla te go, po mi mo up∏ywu cza su, funk cja dzia∏ek nie zmie ni∏a
si´. Dzia∏ka to szan sa dla ro dzi ny na uzu pe∏nie nie swo jej spi˝ar ni o wa rzy -
wa i owo ce oraz mo˝li woÊç ta nie go wy po czyn ku. Z te go po wo du w ostat -
nim okre sie, obok tra dy cyj ne go ju˝ za in te re so wa nia ze stro ny osób star -
szych, za uwa˝al ne jest zwi´ksze nie za po trze bo wa nia na dzia∏ki rów nie˝
wÊród osób m∏od szych, zw∏asz cza ro dzin z dzieçmi. Sp´dza nie wol ne go
cza su w ogro dach dzia∏ko wych jest co raz po pu lar niejszà formà re kre acji
wÊród m∏odych ro dzin, miesz kajàcych w bu dyn kach wie lo ro dzin nych i szu -
kajàcych spo so bu na kon takt z przy rodà dla najm∏od szych. Po nad to, nie
tyl ko w Pol sce, ale rów nie˝ w Eu ro pie Za chod niej, za uwa˝al ne jest po szu -
ki wa nie dost´pu do eko lo gicz nych, wol nych od che mii i mo dy fi ka cji ge ne -
tycz nych, wa rzyw i owo ców. Efek tem jest w∏aÊnie zwi´kszo ne za in te re so -
wa nie ogrod nic twem dzia∏ko wym, dajàcym mo˝li woÊç pro wa dze nia
w∏asnych upraw. Istot nym ar gu men tem prze ma wiajàcym za wspie ra niem
przez w∏adze pu blicz ne ogro dów dzia∏ko wych jest tak˝e kwe stia po zy tyw -
ne go wp∏ywu upra wia nia dzia∏ek na stan zdro wia ich u˝yt kow ni ków.
Zw∏asz cza wÊród osób star szych, ale nie tyl ko, upra wia nie dzia∏ki sta no wi
jednà z nie wie lu form ak tyw noÊci ru cho wej, a co za tym idzie w spo sób
oczy wi sty wp∏ywa na po praw´ sta nu zdro wia. 

Po za za spo ka ja niem po trzeb in dy wi du al nych u˝yt kow ni ków, ogro dy
dzia∏ko we pe∏nià rów nie˝ istotnà funkcj´ z punk tu wi dze nia zrów no -
wa˝one go roz wo ju miast. W sil nie zur ba ni zo wa nych aglo me ra cjach, ogro -
dy sta no wià jed ne z nie wie lu ob sza rów zie lo nych. Ich funk cjo no wa nie jest
wi´c ko rzyst ne rów nie˝ dla w∏adz lo kal nych, nie tyl ko ze wzgl´du na wa˝ne
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funk cje so cjal ne, ale i z po wo dów eko no micz nych. Za go spo da ro wy wa ne 
i utrzy my wa ne, prak tycz nie bez wy ko rzy sty wa nia Êrod ków pu blicz nych, sà
ta nim spo so bem na za cho wa nie te re nów zie lo nych, z któ rych mogà ko rzy -
staç miesz kaƒcy. Nie spo sób po minàç te˝ wa˝nej funk cji eko lo gicz nej.
Ogro dy, ze wzgl´du na swà spe cy fik´, s∏u˝à za cho wa niu bio ró˝no rod noÊci
i sta no wià na tu ralnà ostoj´ dla wie lu zwierzàt.

Dla te go ogro dów dzia∏ko wych nie mo˝na po strze gaç ja ko sku pi ska in dy -
wi du al nych dzia∏ek, ale zor ga ni zo wanà ca∏oÊç, pe∏niàcà wa˝ne funk cje
spo∏ecz ne, re kre acyj ne, in te gra cyj ne i eko lo gicz ne. Z funk cji tych wy ni ka,
˝e ogro dy to:

• zie lo ne te re ny w mia stach – obec nie na te re nach miej skich znaj du je si´
bli sko 4600 ogro dów, tj. pra wie 90% wszyst kich ist niejàcych w Pol sce;

• par ki miej skie, z któ rych ko rzy stajà oko licz ni miesz kaƒcy, utrzy my wa -
ne wy∏àcznie na koszt dzia∏kow ców;

• êród∏o zdro wych wa rzyw i owo ców;
• miej sca ak tyw ne go wy po czyn ku - pra ca na dzia∏ce to jed na z nie wie lu

form ak tyw noÊci fi zycz nej osób star szych, z któ rej ko rzy stajà mi lio ny Po la -
ków;

• spo sób na przy wra ca nie zde gra do wa nych te re nów spo∏eczeƒstwu 
i przy ro dzie - ogro dy zak∏ada ne by∏y g∏ów nie na nieu˝yt kach, któ re dzi´ki
pra cy dzia∏kow ców sta∏y si´ oa za mi zie le ni;

• edu ka cja eko lo gicz na - po byt na dzia∏ce to, zw∏asz cza dla najm∏od szych
miesz kaƒców miast, jed na z nie wie lu oka zji do bez poÊred nie go kon tak tu 
z przy rodà;

• miej sca in te gra cji ro dzin - dzia∏ka to miej sce spo tkaƒ wie lu po ko leƒ;
• miej sca in te gra cji spo∏ecz nej - spe cy fi ka ogro dów s∏u˝y na wiàzy wa niu

bli˝szych kon tak tów sàsiedz kich i two rze niu ma∏ych spo∏ecz noÊci lo kal -
nych;

• miej sce pro wa dze nia dzia∏al noÊci so cjal nej – wcza sy na dzia∏kach dla
eme ry tów, im pre zy oko licz noÊcio we dla najm∏od szych, wspó∏pra ca ze
szko∏ami, ma te rial na po moc do mom dziec ka;

• miej sce ak ty wi za cji spo∏ecz nej – dzia∏al noÊç ogro dów, opar ta o prac´
spo∏ecznà, sprzy ja ak tyw noÊci osób nie czyn nych za wo do wo – eme ry tów,
ren ci stów i bez ro bot nych.

Re ali za cja po wy˝szych funk cji ogro dów dzia∏ko wych wy ma ga stwo rze nia
od po wied nich me cha ni zmów praw nych umo˝li wiajàcych im pra wid∏owe
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funk cjo no wa nie, a w efek cie – wy ko ny wa nie swo ich za daƒ na rzecz spo-
∏ecz noÊci lo kal nych. Ko niecz noÊç praw ne go ure gu lo wa nia tej spe cy ficz nej
dzie dzi ny ˝ycia spo∏ecz ne go do strze˝ono ju˝ w okre sie mi´dzy wo jen nym.
Pra ce Sej mu nad pro jek tem usta wy, zak∏adajàcym kom plek so we ure gu lo -
wa nie sy tu acji praw nej ogro dów dzia∏ko wych oraz po wie rzajàcym
zarzàdza nie ni mi sa morzàdo wi dzia∏kow ców, zo sta∏y prze rwa ne przez wy -
buch woj ny w 1939 r. Ide´ kom plek so wej re gu la cji praw nej kwe stii ogrod -
nic twa dzia∏ko we go kon ty nu owa no po woj nie. Efek tem by∏ de kret z dnia
25 czerw ca 1946 r. o ogro dach dzia∏ko wych sank cjo nujàcy praw nie przed -
wo jen ny sys tem or ga ni za cyj ny ogrod nic twa dzia∏ko we go. Ko lej nym ak tem
by∏a usta wa z dnia 9 mar ca 1949 r. o pra cow ni czych ogro dach dzia∏ko wych,
któ ra nie ste ty po zba wi∏a ruch dzia∏ko wy sa mo dziel noÊci i sa morzàdnoÊci,
pod porzàdko wujàc go cen tra li zwiàzków za wo do wych. 

Jed nak po mi mo tych ogra ni czeƒ, przez la ta obo wiàzy wa nia usta wy 
z 1949 r., dzia∏kow cy wy kszta∏ci li w∏asne struk tu ry or ga ni za cyj ne – od ogro -
do wych, po przez re gio nal ne, na kra jo wych koƒczàc. Dzi´ki te mu na fa li ru -
chów spo∏ecz nych zwiàza nych z po wsta niem „So li dar noÊci” i pod pi sa niem
Po ro zu mieƒ Sierp nio wych, zor ga ni zo wa ne Êro do wi sko dzia∏kow ców by∏o
zdol ne wy wrzeç na w∏adze na cisk, któ re go efek tem by∏o uchwa le nie w dniu
6 ma ja 1981 r. no wej usta wy o pra cow ni czych ogro dach dzia∏ko wych. Usta -
wy, któ ra w ów cze snych wa run kach po li tycz nych, da wa∏a ru cho wi
dzia∏kow ców sze ro ki za kres au to no mii i nie za le˝noÊci od w∏adz paƒstwa.
Akt ten w pe∏ni wy ko rzy sta∏ tra dy cje i doÊwiad cze nia ogrod nic twa dzia∏ko -
we go i  za pew ni∏ do god ne wa run ki do roz wo ju ogro dów. W ciàgu pierw -
szych pi´ciu lat od jej uchwa le nia po wsta∏y ogro dy na po wierzch ni 14 tys.
hek ta rów, w któ rych dzia∏ki otrzy ma∏o 360 tys. ro dzin, co z∏ago dzi∏o ów cze -
sne ogrom ne za po trze bo wa nie na dzia∏ki. 

Zmia ny spo∏ecz no – go spo dar cze, ja kie nastàpi∏y po 1989 r. spo wo do -
wa∏y, i˝ znacz na cz´Êç za pi sów usta wy z 1981 r. uleg∏a dez ak tu ali za cji.  Po -
ja wi∏y si´ dla ogro dów dzia∏ko wych zu pe∏nie no we pro ble my i za gro˝enia.
Do ty czy∏y w szcze gól noÊci na ra stajàce go zja wi ska rosz czeƒ do te re nów zaj -
mo wa nych przez ogro dy oraz prób ich przej mo wa nia na ce le ko mer cyj ne. 

Od po wie dzià na te wy zwa nia by∏a usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dzia∏ko wych. Jed nak za kwe stio no wa nie jej za sad ni czych za -
pi sów przez Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny spo wo do wa∏o, i˝ ko niecz ne jest
przyj´cie no we go ak tu praw ne go re gu lujàce go funk cjo no wa nie ogrod nic -
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twa dzia∏ko we go w Pol sce. Ak tu wol ne go od roz wiàzaƒ, któ re za kwe stio -
no wa∏ Try bu na∏, ale jed no czeÊnie gwa ran tujàce go za cho wa nie do rob ku
po nad 100-let nie go ru chu pol skie go ogrod nic twa dzia∏ko we go, a przede
wszyst kim po sza no wa nie praw na by tych przez kil ka mi lio nów oby wa te li,
ko rzy stajàcych z dzia∏ek w ROD.

Przed mio to wy wy rok opie ra∏ si´ w isto cie o nast´pujàce za rzu ty, któ rych
po sta wie nie, zda niem Try bu na∏u, by∏o za sad ne wo bec usta wy z 2005 r.:

– bez pod staw ne utwo rze nie szcze gól nej po zy cji praw nej Pol skie go
Zwiàzku Dzia∏kow ców, tj. uprzy wi le jo wa nie w sto sun ku do in nych or ga ni -
za cji dzia∏kow ców, skut kujàce „mo no po lem” PZD;

– niew∏aÊci we ure gu lo wa nie sto sun ków Pol skie go Zwiàzku Dzia∏kow ców
ze zrze szo ny mi w nim dzia∏kow ca mi;

– niew∏aÊci we okreÊle nie sy tu acji w∏aÊci cie li nie ru cho moÊci, na któ rych
po∏o˝one sà ro dzin ne ogro dy dzia∏owe.

Po dzie le nie tych za rzu tów przez TK skut ko wa∏o nie zmier nie sze ro kim
za kre so wo orze cze niem – stwier dze niem nie kon sty tu cyj noÊci a˝ 24 prze pi -
sów z usta wy. Pod kreÊliç jed nak na le˝y, i˝ z uza sad nie nia wy ro ku wy ni ka,
˝e za kwe stio no wa nie tak du˝ej iloÊci prze pi sów  by∏o nast´pstwem nie ty le
ge ne ral nej nie kon sty tu cyj noÊci za war tych w nich roz wiàzaƒ, co skut kiem
„opro mie nio wa nia” tych prze pi sów przez mo no pol Pol skie go Zwiàzku
Dzia∏kow ców na pro wa dze nie ro dzin nych ogro dów dzia∏ko wych (zwa nych
da lej: ROD). Stàd te˝ za sad nym jest przyj´cie, ˝e wpro wa dze nie w pro jek -
cie „plu ra li zmu” w pro wa dze niu ogro dów dzia∏ko wych oraz zrów na nie po -
zy cji praw nej wszyst kich pod mio tów pro wadzàcych takà dzia∏al noÊç po wo -
du je, i˝ roz wiàza nia za war te w pro jek cie, jak kol wiek zbli˝one do roz wiàzaƒ
za war tych w usta wie z 2005 r., sà zgod ne z Kon sty tucjà. 

Kie rujàc si´ za strze˝enia mi za war ty mi w wy ro ku, pro jekt nie li mi tu je
iloÊci sto wa rzy szeƒ ogro do wych upraw nio nych do pro wa dze nia ROD, ani
nie ró˝ni cu je ich po zy cji praw nej. Po nad to gwa ran tu je dzia∏kow com z po -
szcze gól nych ogro dów mo˝li woÊç swo bod ne go de cy do wa nia o wy -
odr´bnie niu si´ ze sto wa rzy sze nia, ja kim sta∏by si´ Pol ski Zwiàzek
Dzia∏kow ców. Tym sa mym w pe∏ni re ali zo wa ny jest po stu lat plu ra li zmu
oraz swo bo dy zrze sza nia si´ oby wa te li, zw∏asz cza, ˝e do dat ko wo ka˝dy 
z dzia∏kow ców b´dzie mia∏ pra wo do re zy gna cji z cz∏on ko stwa w sto wa rzy -
sze niu pro wadzàcym ogród dzia∏ko wy, bez ko niecz noÊci zrze ka nia si´ ty -
tu∏u praw ne go do dzia∏ki. 
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Na le˝y pod kreÊliç, ˝e od po wia dajàc na za strze˝enia zg∏asza ne w zda -
niach odr´bnych do wy ro ku, roz wiàza nia przyj´te w pro jek cie za pew niajà
ko niecz noÊç po sza no wa nia swo bo dy zrze sza nia si´ oby wa te li w spo sób
wszech stron ny. Dla te go gwa ran tu je on re ali zacj´ przez paƒstwo obo -
wiàzku za pew nie nia swo bo dy zrze sza nia za rów no w sen sie ne ga tyw nym 
– tj. po przez za nie cha nie in ge ro wa nia w de cyzj´ oby wa te la o przystàpie niu
do zrze sze nia, a wi´c dzia∏kow ca do PZD, jak i w sen sie po zy tyw nym – tj.
po przez stwo rze nie me cha ni zmu wy klu czajàce go obo wiàzkowà przy na -
le˝noÊç do PZD, lub in ne go sto wa rzy sze nia, oso by za in te re so wa nej po sia -
da niem dzia∏ki w ROD. 

Trze ba bo wiem za uwa˝yç, i˝ jak wska za no w zda niu odr´bnym do wy ro -
ku, PZD, choç po wo∏any do ˝ycia mocà usta wy, jest zrze sze niem ko rzy -
stajàcym z gwa ran cji za pi sa nych w art. 58 Kon sty tu cji. Stàd roz wiàzy wa nie
te go zrze sze nia w dro dze usta wy bu dzi∏oby oczy wi ste wàtpli woÊci, co do
zgod noÊci z art. 58 ust. 2 Kon sty tu cji. Dla te go roz wiàza nie po zo sta wiajàce
de cyzj´ w tej spra wie sa mym za in te re so wa nym, czy li cz∏on kom te go zrze -
sze nia, na le˝y uznaç za naj pe∏niej re ali zujàce po stu lat swo bo dy zrze sza nia.
Po nad to, z uwa gi na ogra ni cze nia okreÊlo ne w art. 58 ust. 2 Kon sty tu cji, za -
pro po no wa ne w pro jek cie roz wiàza nie po zwa la na unik ni´cie po now ne go
za kwe stio no wa nia kon sty tu cyj noÊci usta wy do tyczàcej ogro dów dzia∏ko -
wych, przy jed no cze snej re ali za cji po stu la tu Try bu na∏u wpro wa dze nia pe∏nej
swo bo dy zrze sza nia i plu ra li zmu w sys te mie ogrod nic twa dzia∏ko we go. 

W ra mach re ali za cji pod nie sio nej przez Try bu na∏ kwe stii ure gu lo wa nia
sto sun ków dzia∏kow ców ze sto wa rzy sze nia mi – po za mo˝li woÊcià wystàpie -
nia z or ga ni za cji bez ko niecz noÊci re zy gna cji z pra wa do dzia∏ki - pro jekt
zak∏ada rów nie˝ pod da nie tych re la cji sze ro kiej kon tro li sàdo wej. Dzi´ki
te mu, w sto sun kach ze sto wa rzy sze niem ogro do wym, dzia∏kow cy b´dà ko -
rzy sta li z pe∏ni ochro ny, nie tyl ko w ra mach upraw nieƒ cz∏on kow skich, ale
rów nie˝ po przez pra wo za skar˝enia do sàdu po wszech ne go. 

Z ko lei w za kre sie unor mo waƒ do tyczàcych sy tu acji praw nej w∏aÊci cie la
nie ru cho moÊci zaj mo wa nej przez ROD, pro jekt za sad ni czo roz sze rza je go
swo bod´ w dys po no wa niu pra wem w∏asnoÊci, za cho wujàc jed nak˝e za sa dy
od two rze nia li kwi do wa nych ogro dów dzia∏ko wych, któ re – co na le˝y pod -
kreÊliç – zna laz∏y wy raêne uzna nie ze stro ny Try bu na∏u. Po nad to, zgod nie
z za sadà ochro ny praw na by tych, pro jekt gwa ran tu je re spek to wa nie praw
na by tych przez dzia∏kow ców i sto wa rzy sze nia pro wadzàce ogro dy dzia∏ko -
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we w opar ciu o prze pi sy do tych czas obo wiàzujàce. W szcze gól noÊci gwa -
ran tu je im ochron´ pra wa w∏asnoÊci do majàtku za in we sto wa ne go na
grun tach sta no wiàcych w∏asnoÊç Skar bu Paƒstwa i jed no stek sa morzàdu
te ry to rial ne go. 

Pro jekt wpro wa dza sze reg no wych poj´ç i roz wiàzaƒ sys te mo wych, któ -
rych ce lem jest nie tyl ko do sto so wa nie re gu la cji praw nych do tyczàcych
ogrod nic twa dzia∏ko we go do wy ro ku, ale rów nie˝ ugrun to wa nie tej spe cy -
ficz nej for my Êwiad cze nia so cjal ne go. Pro jekt uwzgl´dnia za rów no po trze -
by spo∏ecz ne, jak i po trze by roz wo jo we miast, a wi´c in te re sy sa morzàdów
te ry to rial nych. Jed nak za sad ni czym za∏o˝eniem pro jek tu jest mak sy mal ne
za bez pie cze nie praw dzia∏kow ców, zw∏asz cza po przez po sza no wa nie kon -
sty tu cyj nej za sa dy ochro ny praw na by tych. Cho dzi zw∏asz cza o ich pra wa
majàtko we oraz pra wa or ga ni za cyj ne. Pro jekt za cho wu je wszyst kie pra wa
przys∏ugujàce obec nie dzia∏kow com oraz re ali zu je po stu la ty za war te w wy -
ro ku, a w szcze gól noÊci do tyczàce wol noÊci zrze sza nia si´. Kie rujàc si´
za∏o˝eniem ochro ny in te re sów sa mych dzia∏kow ców przyj´to rów nie˝, ˝e
na le˝y in kor po ro waç do pro jek tu wszyst kie prze pi sy usta wy o ROD, któ re
sà ko rzyst ne dla dzia∏kow ców, a nie zo sta∏y za kwe stio no wa ne przez Try bu -
na∏ Kon sty tu cyj ny. Na le˝y bo wiem przy po mnieç, ˝e Try bu na∏ ba da∏ ca∏à
ustaw´ o ROD, a za tem prze pi sy nie za kwe stio no wa ne w wy ro ku zo sta∏y 
w isto cie uzna ne za zgod ne z Kon sty tucjà, wo bec cze go na le˝y je uwzgl´dniç
w pro jek cie, je˝eli od po wia dajà in te re som sa mych dzia∏kow ców. 

Pro jekt przej mu je ty tu∏ obo wiàzujàcej usta wy nor mujàcej ogrod nic two
dzia∏ko we w Pol sce. Jest to bez poÊred nie na wiàza nie do cha rak te ru ogro -
dów dzia∏ko wych i pod kreÊla ich funk cje so cjal ne i in te gra cyj ne. Nie ma
pod staw do re zy gna cji z do tych cza so we go na zew nic twa, zw∏asz cza ˝e jest
ono ak cep to wa ne przez sa mych dzia∏kow ców. Po nad to, ty tu∏ pro jek tu na -
wiàzu je do ro dzin ne go cha rak te ru dzia∏ki, jej funk cji dla ro dzi ny i ce lu, 
w ja kim nie tyl ko w Pol sce, ale w wie lu kra jach Eu ro py wspo ma ga si´ ist -
nie nie i roz wój ogro dów dzia∏ko wych. Ty tu∏ ten jest tak˝e zgod ny z na zew -
nic twem sto so wa nym w or ga ni za cji mi´dzy na ro do wej dzia∏kow ców –
Mi´dzy na ro do we Biu ro Ogro dów Ro dzin nych i Dzia∏ko wych.

W od ró˝nie niu od obec nej re gu la cji, pro jekt za wie ra pre am bu∏´, któ ra
okreÊla fun da men tal ne ce le pro po no wa nej usta wy. Pod kreÊla rów nie˝ za -
sad ni cze przy czy ny ko niecz noÊci kom plek so we go ure gu lo wa nia wa˝nej
dzie dzi ny ˝ycia spo∏ecz ne go, jakà dla mi lio nów pol skich oby wa te li sta no wi
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ogrod nic two dzia∏ko we. Pre am bu∏a mo˝e rów nie˝ od gry waç istotnà rol´ 
w pro ce sie wyk∏ad ni prze pi sów pro jek tu, zw∏asz cza po przez wska za nie sys -
te mu war toÊci, któ re na le˝y uwzgl´dniaç przy ich in ter pre ta cji.

Roz dzia∏ 1 pro jek tu za wie ra prze pi sy ogól ne, któ re do tyczà isto ty i ro li
ROD dla Êro do wi ska i spo∏ecz noÊci lo kal nych oraz za daƒ or ga nów w∏adzy
pu blicz nej w za kre sie ich ist nie nia i roz wo ju. W roz dzia le tym wpro wa dzo -
no tak˝e prze pis, de fi niujàcy poj´cia klu czo we dla pro po no wa nej re gu la cji.
W tym wzgl´dzie na uwag´ zas∏ugu je zw∏asz cza zde fi nio wa nie tak istot -
nych poj´ç jak: dzia∏ko wiec, ro dzin ny ogród dzia∏ko wy, dzia∏ka, op∏aty
ogro do we, in fra struk tu ra ogro do wa, czy te˝ li kwi da cja ro dzin ne go ogro du
dzia∏ko we go. De fi ni cje te, ja ko sto so wa ne w co dzien nej prak ty ce, z pew -
noÊcià przy czy nià si´ do spraw niej sze go sto so wa nia pro jek tu. 

W art. 3 roz wi ni´to pre am bu∏´ po przez okreÊle nie pod sta wo wych ce lów
ogrod nic twa dzia∏ko we go, któ re pe∏ni funk cje za rów no so cjal ne, jak i eko -
lo gicz ne. Skon kre ty zo wa no, ˝e re ali za cja tych ce lów po win na nast´po waç
po przez zak∏ada nie i za pew nia nie funk cjo no wa nia ROD. W kon se kwen cji
utrzy ma no za sad´, ˝e ogro dy te sta no wià urzàdze nia u˝ytecz noÊci pu blicz -
nej.  Ozna cza to, ˝e ogro dy zo sta∏y uzna ne za cz´Êç in fra struk tu ry, któ rej
bez poÊred nim prze zna cze niem jest bie˝àce i nie prze rwa ne za spo ka ja nie
zbio ro wych po trzeb lud noÊci w dro dze Êwiad cze nia us∏ug po wszech nie
dost´pnych. Cho dzi mia no wi cie o wy po czyn ko we, re kre acyj ne i in ne po -
trze by so cjal ne cz∏on ków spo∏ecz noÊci lo kal nych. For ma za spa ka ja nia tych
po trzeb po le gaç po win na na za pew nia niu po wszech ne go dost´pu „do te re -
nów ro dzin nych ogro dów dzia∏ko wych oraz dzia∏ek dajàcych mo˝li woÊç
pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na w∏asne po trze by” (art. 4). Po nad to 
– wzo rem obec nych unor mo waƒ – utrzy ma no sta tus ROD ja ko te re nów
zie lo nych (art. 5). 

W roz wo ju ROD, ja ko urzàdzeƒ u˝ytecz noÊci pu blicz nej, po win ny par -
ty cy po waç or ga ny pu blicz ne, wo bec cze go pro jekt unor mo wa∏ ich rol´ 
w tym za kre sie. Utrzy ma no za da nia tych or ga nów, po le gajàce na two rze -
niu wa run ków praw nych, prze strzen nych i eko no micz nych dla roz wo ju
ogrod nic twa dzia∏ko we go (art. 6). Przyj´to, ˝e cen tral nym or ga nem ad mi -
ni stra cji rzàdo wej od po wie dzial nym za spra wy ogrod nic twa dzia∏ko we go
po wi nien byç mi ni ster do spraw rol nic twa. Na to miast spra wy te na szcze -
blu lo kal nym po win ny byç przy pi sa ne gmi nom, ja ko za da nia w∏asne. Roz -
wiàza nie to nie skut ku je na∏o˝eniem na gmi ny do dat ko wych obo wiàzków,
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a je dy nie po twier dza do tych cza so wy stan rze czy wy ni kajàcy z art. 1 pkt 17
usta wy z dnia 17 ma ja 1990 r. o po dzia le za daƒ i kom pe ten cji okreÊlo nych
w usta wach szcze gól nych po mi´dzy or ga ny gmi ny a or ga ny ad mi ni stra cji
rzàdo wej oraz o zmia nie nie któ rych ustaw (Dz. U. z 1990 Nr 34, poz. 198
ze zm.). 

Zgod nie z pro jek tem, tak jak do tych czas, ROD majà byç zak∏ada ne na
grun tach sta no wiàcych w∏asnoÊç Skar bu Paƒstwa, jed no stek sa morzàdu te -
ry to rial ne go oraz sto wa rzy szeƒ ogro do wych (art. 10). Z uwa gi na za -
strze˝enia zg∏oszo ne przez Try bu na∏, na by wa nie praw do grun tów przez
sto wa rzy sze nia ogro do we ma si´ od by waç na wa run kach okreÊlo nych
przez stro ny. Tak wi´c od wo li w∏aÊci cie la b´dzie za le˝a∏o, czy chce usta na -
wiaç ty tu∏ praw ny do nie ru cho moÊci nie odp∏at nie (jak do tych czas), czy te˝
odp∏at nie. W za kre sie try bu usta na wia nia ty tu∏u praw ne go do nie ru cho -
moÊci pro jekt od wo∏uje si´ do re gu la cji po wszech nie obo wiàzujàcych, tj.
usta wy o go spo dar ce nie ru cho moÊcia mi (art. 11). Po nad to, utrzy ma na ma
zo staç – nie za kwe stio no wa na przez Try bu na∏ – za sa da, ˝e te re ny prze ka -
zy wa ne pod ROD po win ny byç zre kul ty wo wa ne i zme lio ro wa ne oraz zo bo -
wiàza nie gmi ny do do pro wa dze nia dróg do jaz do wych, me diów i ko mu ni -
ka cji pu blicz nej (art. 12). Za sad ni cza cz´Êç obo wiàzków zwiàza nych z or -
ga ni zacjà ogro du, a wi´c po dzia∏ na te re ny ogól ne i dzia∏ki, za go spo da ro -
wa nie i wy po sa˝enie go w in fra struk tur´ ogro dowà (np. bu dyn ki, ogro dze -
nia, dro gi, hy dro for nie, sie ci wo do ciàgo we i ener ge tycz ne) ob cià˝aç ma ju˝
sto wa rzy sze nie ogro do we (art. 13). 

W art. 13 wy ar ty ku∏owa na zo sta∏a rów nie˝ za sa da, i˝ pro wa dze nie ogro -
du po wie rza ne jest jed ne mu sto wa rzy sze niu. Roz wiàza nie to na le˝y uznaç
za s∏uszne. Wpro wa dzajàc ja sne i przej rzy ste re gu∏y okreÊla nia pod mio tu
od po wie dzial ne go za zarzàdza nie ogro dem, po zwa la uniknàç cha osu or ga -
ni za cyj ne go w ROD. Ka˝dy z dzia∏kow ców ma po sia daç rów ne pra wa do
wp∏ywu na zarzàdza nie ROD. Gwa ran tu je to pra wo do cz∏on ko stwa w sto -
wa rzy sze niu (art. 52). Jed no czeÊnie pro jekt wy klu cza jed nak ja ki kol wiek
przy mus cz∏on ko stwa (art. 53).

Ko lej na cz´Êç roz dzia∏u dru gie go zo sta∏a poÊwi´co na za gad nie niom
zwiàza nym z funk cjo no wa niem ROD. W tym za kre sie na le˝y zwró ciç
uwag´ na art. 14, któ ry wzmac nia funk cje dzia∏ki, majàcej za spo ka jaç po -
trze by dzia∏kow ca w za kre sie wy po czyn ku, re kre acji i pro wa dze nia upraw
ogrod ni czych. Z te go wzgl´du wy ra˝ono wprost za kaz wy ko rzy sta nia
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dzia∏ki do in nych ce lów, a zw∏asz cza do za miesz ki wa nia lub pro wa dze nia
dzia∏al noÊci go spo dar czej i za rob ko wej. W kon se kwen cji art. 15 pro jek tu
nor mu je rów nie˝ kwe sti´ sta wia nia al tan oraz od no si si´ do nie pra -
wid∏owoÊci w tym za kre sie, wpro wa dzajàc za pi sy pre wen cyj ne, któ rych nie
by∏o do tej po ry. Cho dzi o sy tu acj´, gdy sto wa rzy sze nie ogro do we po -
weêmie in for macj´, ˝e al ta na jest wy bu do wa na lub u˝yt ko wa na nie zgod nie
z po wszech nie obo wiàzujàcy mi prze pi sa mi. Wów czas pro jekt nak∏ada obo -
wiàzek zg∏osze nia te go fak tu do w∏aÊci wych or ga nów, któ re po win ny
wszczàç od po wied nie post´po wa nie. Jed no czeÊnie sto wa rzy sze nie ogro do -
we mog∏oby roz wiàzaç umow´ z dzia∏kow cem, któ ry na ru szy∏ obo -
wiàzujàce prze pi sy do tyczàce bu do wy lub wy ko rzy sta nia al tan. 

W tym kon tekÊcie istot ne go zna cze nia na bie ra re gu la min ro dzin ne go
ogro du dzia∏ko we go, któ ry zo sta∏ wpro wa dzo ny w art. 16, ja ko akt,
okreÊlajàcy za sa dy za go spo da ro wa nia i u˝yt ko wa nia dzia∏ki oraz funk cjo -
no wa nia i za go spo da ro wa nia ogro du, a tak˝e za sa dy ko rzy sta nia z te re nów
ogól nych i in fra struk tu ry ogro do wej. Re gu la min po wi nien obo wiàzy waç
wszyst kich dzia∏kow ców, nie za le˝nie od cz∏on ko stwa w sto wa rzy sze niu
ogro do wym. Ta kie roz wiàza nie za pew ni pra wid∏owe dzia∏anie ogro du 
i przy czy ni si´ do za cho wa nia je go pod sta wo wych funk cji.

Pro jekt za wie ra rów nie˝ prze pi sy szcze gól ne w sto sun ku do in nych
ustaw. Do pre cy zo wa no zw∏asz cza pod mio ty od po wie dzial ne w za kre sie
utrzy ma nia porzàdku i czy stoÊci (art. 17). Z ko lei art. 18 jest prze pi sem
szcze gól nym w sto sun ku do usta wy o ochro nie przy ro dy, ja ko ˝e do ty czy
wska za nia pod mio tów upraw nio nych do sk∏ada nia wnio sków w przed mio -
cie usu wa niu krze wów i drzew z te re nu dzia∏ki oraz te re nów ogól nych; po -
trze ba tej re gu la cji wy ni ka z po ja wiajàce go si´ wie lo krot nie pro ble mu od -
mo wy przez or ga ny sa morzàdo we przyj mo wa nia od dzia∏kow ców wnio sków
o usu ni´cie drzew z ich dzia∏ek, choç to oni sà w∏aÊci cie la mi tych na sa dzeƒ.

Niewàtpli we bar dzo wa˝nà kwe stià, z punk tu wi dze nia funk cjo no wa nia
ROD, jak rów nie˝ in te re sów sa mych dzia∏kow ców, sta no wià po dat ki. Przy -
po mnieç na le˝y, ˝e Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny uchy li∏ art. 16 usta wy o ROD,
ale je dy nie w za kre sie w ja kim zwal nia∏ z po dat ków tyl ko jednà or ga ni zacj´
dzia∏kow ców. Ozna cza to, ˝e Try bu na∏ nie za kwe stio no wa∏ sa mej kon cep -
cji zwol nie nia po dat ko we go dla dzia∏kow ców, a tak˝e dla ka˝de go sto wa -
rzy sze nia ogro do we go. W re zul ta cie w art. 19 za cho wa no ko rzyst ne dla
dzia∏kow ców roz wiàza nie po dat ko we. Po twier dzo no mia no wi cie zwol nie -
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nie sto wa rzy szeƒ ogro do wych z po dat ków i op∏at ad mi ni stra cyj nych z ty -
tu∏u pro wa dzo nej dzia∏al noÊci sta tu to wej, a dzia∏kow ców z ty tu∏u u˝yt ko -
wa nia dzia∏ek. 

Pro jekt wpro wa dza no wy prze pis, któ ry stwa rza gmi nom mo˝li woÊç
udzie la nia do ta cji ce lo wej dla sto wa rzy sze nia ogro do we go na ogól nych za -
sa dach. Roz wiàza nie to jest kon se kwencjà obo wiàzku gmin w za kre sie two -
rze nia wa run ków dla roz wo ju ROD. W tym za kre sie do ta cje mog∏yby zo -
staç udzie lo ne m.in. na bu dow´ in fra struk tu ry ogro do wej wte dy, gdy
zwi´kszy to dost´pnoÊç spo∏ecz noÊci lo kal nej do te go ogro du. Jest to od -
po wiedê na zg∏asza ne po stu la ty co do tzw. „otwie ra nia” ogro dów dla
miesz kaƒców miast. Oma wia ne roz wiàza nie sta no wi rów nie˝ od po wiedê
na ocze ki wa nia ogro dów oraz gmin.

W za kre sie li kwi da cji ROD pro jekt (art. 21-27) znaczàco zwi´ksza
upraw nie nia w∏aÊci cie la nie ru cho moÊci w sto sun ku do re gu∏ za war tych 
w za pi sach za kwe stio no wa nych przez Try bu na∏. 

Mia no wi cie w przy pad ku te re nów sta no wiàcych w∏asnoÊç Skar bu
Paƒstwa lub jed nost ki sa morzàdu te ry to rial ne go, a do któ rych sto wa rzy sze -
nie ogro do we na by∏o pra wo nie odp∏at nie, w∏aÊci cie lo wi nie ru cho moÊci
przys∏ugu je pra wo zg∏osze nia ˝àda nia li kwi da cji ROD. Ogra ni cze nia 
w tym za kre sie wy ni kajà je dy nie z za pi sów pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go oraz re ali za cji obo wiàzku od two rze nia ogro du i wyp∏aty od -
szko do waƒ (art. 22 ust. 2). W przy pad ku spo ru po mi´dzy w∏aÊci cie lem nie -
ru cho moÊci, a sto wa rzy sze niem ogro do wym o do pusz czal noÊç li kwi da cji,
roz strzy gaç go mia∏by sàd po wszech ny (art. 22 ust. 3). 

Sta no wi sko sto wa rzy sze nia nie mia∏oby zna cze nia przy li kwi da cji ROD
na cel pu blicz ny uza sad niajàcy wyw∏asz cze nie – zgod nie z ustawà o go spo -
dar ce nie ru cho moÊcia mi lub usta wa mi szcze gól ny mi. W ta kim przy pad ku
obo wiàzy wa∏yby re˝imy wy ni kajàce z tych ustaw, z tym ˝e w miej sce od -
szko do wa nia za pra wo do nie ru cho moÊci, na dal ist nia∏by obo wiàzek za -
pew nie nia ty tu∏u praw ne go do nie ru cho moÊci za mien nej (art. 21 ust. 2).

W przy pad ku nie ru cho moÊci, do któ rych pra wo sto wa rzy sze nie na by∏o
odp∏at nie, pod le ga∏oby ono ochro nie na za sa dach ogól nych (art. 22 ust. 1). 

W za kre sie za sad li kwi da cji ROD pro jekt za cho wu je – utrzy ma ne przez
Try bu na∏ – za pi sy do tyczàce obo wiàzku od two rze nia ogro du (art. 24) oraz
wyp∏aty od szko do waƒ za w∏asnoÊç zlo ka li zo wanà na nie ru cho moÊci 
(art. 25). Po nad to, w przy pad ku li kwi da cji cz´Êcio wej ROD, wpro wa dza
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mo˝li woÊç zwol nie nia z obo wiàzku od two rze nia ogro du po przez wyp∏at´
re kom pen sa ty (art. 27 ust. 2). Po dob nie w przy pad ku li kwi da cji cz´Êci
ogro du, w któ rym z uwa gi na fakt po zo sta wa nia „wol nych” dzia∏ek,
dzia∏kow cy z cz´Êci pod le gajàcej li kwi da cji mogà zre ali zo waç swo je pra wo
do dzia∏ki za mien nej bez od twa rza nia ogro du (art. 27 ust. 3). Wska zaç
rów nie˝ na le˝y, ˝e ile kroç usta wa prze wi du je od two rze nie ROD, fak tycz -
nym be ne fi cjen tem ta kie go za pi su jest dzia∏ko wiec. Przesàdza o tym art.
43, zgod nie z któ rym oso bom tracàcym dzia∏k´ w zwiàzku z li kwi dacjà
ROD, przys∏ugu je pra wo do dzia∏ki za mien nej. 

Szcze gól ne roz wiàza nia pro jekt prze wi du je w przy pad ku li kwi da cji z po -
wo du rosz czeƒ osób trze cich do nie ru cho moÊci zaj mo wa nej przez ROD-
by∏ych w∏aÊci cie li nie ru cho moÊci, któ re Paƒstwo przej´∏o w spo sób nie -
zgod ny z pra wem (art. 28) oraz ko niecz noÊci zwro tu nie ru cho moÊci ze
wzgl´du na jej za go spo da ro wa nie nie zgod nie z ce lem wyw∏asz cze nia 
(art. 29). W ta kich sy tu acjach li kwi da cja od by wa∏aby si´ bez obo wiàzku od -
twa rza nia ROD. Za spo ko je niu pod le ga∏yby je dy nie rosz cze nia dzia∏kow -
ców i sto wa rzy szeƒ z ty tu∏u utra ty w∏asnoÊci sk∏ad ni ków majàtko wych zlo -
ka li zo wa nych na dzia∏kach i te re nach ogól nych.  

Roz dzia∏ trze ci re gu lu je po zycj´ prawnà dzia∏kow ca, któ ra wy ni ka 
z przys∏ugujàce go mu pra wa do dzia∏ki, a nie z przy na le˝noÊci do or ga ni -
za cji pro wadzàcej ogród dzia∏ko wy. Tym sa mym ta ka przy na le˝noÊç by∏aby
dla dzia∏kow ca fa kul ta tyw na. Przystàpie nie do sto wa rzy sze nia zo sta∏o wi´c
po zo sta wio ne do swo bod nej de cy zji sa me go dzia∏kow ca, co re ali zu je za -
sad´ wol noÊci zrze sza nia si´.

Pro jekt de fi niu je dzia∏kow ca ja ko pe∏no let nià osob´ fi zycznà al bo
ma∏˝eƒstwo upraw nio ne do ko rzy sta nia z dzia∏ki. Zak∏ada si´ wi´c, ˝e ko -
rzy sta nie z dzia∏ki b´dzie nast´po waç w opar ciu o kon kret ny ty tu∏ praw ny
(tzw. pra wo do dzia∏ki), usta na wia ny przez sto wa rzy sze nie ogro do we na
za sa dach okreÊlo nych w art. 30 -32 pro jek tu.  

W tym za kre sie przyj´to zu pe∏nie no we roz wiàza nie praw ne. Majàc na
wzgl´dzie uwa gi Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go, zre zy gno wa no z do tych cza -
so we go mo de lu przy dzie la nia dzia∏ki na mo cy uchwa∏y or ga ni za cji pro -
wadzàcej ogród dzia∏ko wy, ja ko ˝e ro ze rwa no wi´ê sto sun ku cz∏on ko stwa
z pra wem do dzia∏ki. Dla te go te˝ po szcze gól ne pra wa do dzia∏ek b´dà kre -
owa ne na pod sta wie od po wied nich umów, za wie ra nych po mi´dzy sto wa -
rzy sze niem ogro do wym a kan dy da tem na dzia∏kow ca. Zak∏ada si´, ˝e
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umo wy by∏yby za wie ra ne w for mie pi sem nej pod ry go rem nie wa˝noÊci.
Umo wa mog∏aby byç za war ta na usta no wie nie pra wa tyl ko do jed nej
dzia∏ki; za war cie umo wy na usta no wie nie pra wa do do dat ko wej dzia∏ki
by∏oby z mo cy pra wa nie wa˝ne. 

Je˝eli cho dzi o kon kret ne pra wa do dzia∏ki, to ja ko pod sta wowà form´
prze wi dzia no dzier˝aw´ dzia∏kowà b´dàcà spe cy ficznà umowà dzier˝awy
(art. 31). Po dob nie jak umo wa dzier˝awy w ro zu mie niu Ko dek su cy wil ne -
go, te go ty pu umo wa upraw nia∏aby dzia∏kow ca do u˝ywa nia grun tu i po bie -
ra nia z nie go po˝yt ków. Jed nak do ty czy∏aby ÊciÊle okreÊlo nej rze czy, jakà
jest dzia∏ka, wo bec cze go umo wa prze wi dy wa∏aby tak˝e obo wiàzki zwiàza -
ne z od po wied nim wy ko rzy sta niem dzia∏ki oraz re gu lo wa niem op∏at ogro -
do wych. Zak∏ada si´, ˝e dzier˝awa dzia∏ko wa b´dzie umowà nie odp∏atnà
co do za sa dy, tzn. nie b´dzie po bie ra ny czynsz z ty tu∏u ko rzy sta nia z dzia∏ki.
Prze wi dzia no jed nak odst´pstwo od tej re gu∏y, wpro wa dzajàc mo˝li woÊç
po bie ra nia czyn szu od dzia∏kow ca tyl ko wte dy, gdy sa mo sto wa rzy sze nie
ogro do we ma obo wiàzek uisz czaç czynsz na rzecz w∏aÊci cie la grun tu, tzn.
gdy by przys∏ugujàcy te mu sto wa rzy sze niu ty tu∏ praw ny do grun tu mia∏ cha -
rak ter odp∏at ny. 

Za cho wa no mo˝li woÊç na by cia przez dzia∏kow ca ogra ni czo ne go pra wa
rze czo we go – u˝yt ko wa nia – do swo jej dzia∏ki (art. 32) oraz mo˝li woÊç od -
da wa nia dzia∏ek w bezp∏at ne u˝yt ko wa nie in sty tu cjom pro wadzàcym
dzia∏al noÊç spo∏ecznà, oÊwia towà, kul tu ralnà, wy cho wawczà, re ha bi li ta -
cyjnà, do bro czynnà lub opie ki spo∏ecz nej, co sta no wi wy raz so cjal nej funk -
cji dzia∏ki (art. 33).

Pro jekt za cho wu je nie za kwe stio no wanà w wy ro ku za sad´, ˝e dzia∏ko wiec
po zo sta je w∏aÊci cie lem swo ich na sa dzeƒ, urzàdzeƒ i obiek tów, któ re znaj -
dujà si´ na dzia∏ce (art. 34 ust. 2). Roz wiàza nie to sta no wi wyjàtek od ogól -
nej za sa dy wy ni kajàcej z art. 47 i 48 Ko dek su Cy wil ne go, ˝e w∏asnoÊç na -
nie sieƒ jest nie ro ze rwal nie zwiàza na z w∏asnoÊcià grun tu. Kon strukcj´ t´
na le˝y uznaç za s∏usznà i niezb´dnà dla ochro ny in te re sów in dy wi du al nych
dzia∏kow ców, zw∏asz cza w przy pad ku li kwi da cji ogro du. 

Ure gu lo wa no tak˝e obo wiàzki dzia∏kow ca (art. 36). WÊród nich na
uwag´ zas∏ugu je obo wiàzek po no sze nia op∏at ogro do wych, czy li par ty cy pa -
cji w po kry wa niu kosz tów funk cjo no wa nia ROD. Przyj´to za sad´, ˝e to sta -
tut sto wa rzy sze nia ogro do we go okreÊla za sa dy uchwa la nia op∏at ogro do -
wych. Na to miast ka˝dy dzia∏ko wiec b´dzie mia∏ obo wiàzek uisz czaç op∏aty
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wpro wa dzo ne w po wy˝szym try bie (art. 37). Jed no czeÊnie w art. 38 ust. 2 
i 3 wpro wa dzo no mo˝li woÊç kwe stio no wa nia op∏at. Dzia∏ko wiec b´dzie
móg∏ za skar˝yç pod wy˝k´, wnoszàc spraw´ na drog´ sàdowà, co nie zwal -
nia go z obo wiàzku uisz cza nia op∏at ogro do wych w do tych cza so wej wy so -
koÊci. 

Za sad ni cza czeÊç roz dzia∏u trze cie go jest poÊwi´co na kwe stiom zwiàza -
nym z wy gaÊni´ciem praw do dzia∏ki. Za pod sta wowà form´ w tym za kre -
sie uzna no roz wiàza nie umo wy, któ re mo˝e nastàpiç za po ro zu mie niem
stron lub na za sa dzie wy po wie dze nia przez któràkol wiek ze stron (art. 40
ust. 1). JeÊli cho dzi o wy po wie dze nie umo wy przez sto wa rzy sze nie, to
oÊwiad cze nie w tym za kre sie po win no nie tyl ko byç z∏o˝one w for mie pi -
sem nej pod ry go rem nie wa˝noÊci, ale rów nie˝ mu si okreÊlaç przy czyn´ uza -
sad niajàcà ta kie wy po wie dze nie (art. 40 ust. 2). Pro jekt za wie ra za mkni´ty
ka ta log ta kich przy czyn w art. 40 ust. 4. Jed no czeÊnie za pew nia dzia∏kow -
co wi mo˝li woÊç wnie sie nia od wo∏ania od wy po wie dze nia umo wy do sàdu,
któ ry mo˝e je pod wa˝yç i przy wró ciç pra wo do dzia∏ki (art. 41).

Unor mo wa no po nad to kwe sti´ nast´pstwa praw ne go w za kre sie pra wa
do dzia∏ki na wy pa dek Êmier ci dzia∏kow ca. Zre zy gno wa no z mo˝li woÊci
dzie dzicz noÊci te go pra wa uznajàc, ˝e po zo sta wie nie tej kwe stii ogól nym
za sa dom spad ko wym jest roz wiàza niem niew∏aÊci wym z punk tu wi dze nia
funk cji i ce lów ogro dów dzia∏ko wych. Ocze ki wa nie na spad ko bierc´ mo˝e
bo wiem trwaç la ta mi, co po wo do wa∏oby, ˝e wie le dzia∏ek le˝a∏oby
od∏ogiem. Dla te go te˝ przyj´to odr´bne za sa dy w tym za kre sie. Uzna no
mia no wi cie, ˝e w sy tu acji Êmier ci dzia∏kow ca, ma∏˝onek po wi nien mieç za -
pew nionà mo˝li woÊç wstàpie nia w sto su nek praw ny wy ni kajàcy z pra wa do -
tych czas przys∏ugujàce mu je go zmar∏emu wspó∏ma∏˝on ko wi. Wsku tek bra -
ku ta kie go wstàpie nia nast´po wa∏oby wy gaÊni´cie pra wa do dzia∏ki, jed nak
rosz cze nie o usta no wie nie ta kie go pra wa mia∏yby oso by bli skie w ro zu mie -
niu art. 2 pkt 7. Jed no czeÊnie pod kreÊlo no, ˝e na by cie pra wa do dzia∏ki 
w po wy˝szym try bie nie na ru sza praw majàtko wych spad ko bier ców. 

Pro jekt nor mu je rów nie˝ nast´pstwo praw ne w za kre sie pra wa do dzia∏ki
na wy pa dek usta nia ma∏˝eƒstwa. W ta kich sy tu acjach by li wspó∏ma∏˝on ko -
wie mie li by mo˝li woÊç wska za nia, któ ry z nich za cho wa pra wo do dzia∏ki.
Jed nak w ra zie spo ru za in te re so wa ni mu sie li by wszczàç post´po wa nie 
o po dzia∏ majàtku wspól ne go, in for mujàc o tym sto wa rzy sze nie ogro do we
w ter mi nie trzech mie si´cy. Gdy by nie za cho wa no te go ter mi nu, to de cyzj´
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w tym wzgl´dzie po dej mo wa∏oby sto wa rzy sze nie na za sa dach okreÊlo nych
w art. 44 ust. 3. Nie na ru sza∏oby to jed nak praw by∏ych wspó∏ma∏˝on ków do
po dzia∏u majàtku znaj dujàce go si´ na dzia∏ce.  

W art. 45 unor mo wa no kwe sti´ prze no sze nia praw do dzia∏ki. Za sad ni -
czo pra wa te nie sà zby wal ne, dla te go pro po nu je si´, ˝eby nast´po wa∏o
prze no sze nie praw i obo wiàzków wy ni kajàcych z po szcze gól nych umów.
Prze nie sie nie praw do dzia∏ki mu sia∏oby si´ od byç w for mie pi sem nej pod
ry go rem nie wa˝noÊci. Sku tecz noÊç ta kiej czyn noÊci by∏aby za wie szo na, do
cza su za twier dze nia przez sto wa rzy sze nie ogro do we. Wy ni ka to z ko niecz -
noÊci kon tro li te go ob ro tu, aby za pew niç pra wid∏owe funk cjo no wa nie ogro -
du. Sto wa rzy sze nie mog∏oby od mó wiç za twier dze nia umo wy, ale tyl ko 
z wa˝nych po wo dów. Od mo wa ta ka mog∏aby rów nie˝ mieç miej sce, gdy by
by∏ in ny kan dy dat ocze kujàcy na dzia∏k´, któ ry wów czas mia∏by obo wiàzek
zap∏aciç w od po wied nim ter mi nie usta lo ne wy na gro dze nie ust´pujàce mu
dzia∏kow co wi. Od mo wa za twier dze nia prze nie sie nia praw do dzia∏ki na
rzecz oso by bli skiej mog∏aby nastàpiç je dy nie z wa˝nych po wo dów. Od mo -
wa mog∏aby byç za skar˝ona do sàdu, któ re go orze cze nie o bez pod staw -
noÊci od mo wy zast´po wa∏oby za twier dze nie prze nie sie nia praw do dzia∏ki. 

Pro jekt wpro wa dza rów nie˝ re gu lacj´ do tyczàcà wy na gro dze nia za znaj -
dujàce si´ na dzia∏ce na sa dze nia, urzàdze nia i obiek ty sta no wiàce w∏asnoÊç
dzia∏kow ca (art. 46). Ta kie wy na gro dze nie przys∏ugu je dzia∏kow co wi w ra -
zie wy gaÊni´cia pra wa do dzia∏ki, chy ba ˝e na nie sie nia by∏yby nie zgod ne 
z prze pi sa mi ustaw. Je˝eli sto wa rzy sze nie ogro do we roz wiàza∏oby umow´
za wy po wie dze niem, to po win no usta liç z dzia∏kow cem wa run ki zap∏aty i
wy so koÊç wy na gro dze nia. W ra zie spo ru sto wa rzy sze nie mog∏oby skie ro -
waç spraw´ do sàdu w ce lu prze pro wa dze nia li cy ta cji, któ ra wy∏oni∏aby
nast´pc´ zo bo wiàza ne go do zap∏aty od po wied nie go wy na gro dze nia.

W od ró˝nie niu od obec ne go sta nu praw ne go, pro jekt wpro wa dza ge ne -
ral ny ter min przedaw nie nia rosz czeƒ wy ni kajàcych z pro po no wa nych prze -
pi sów (art. 47). Po nad to, prze wi du je ko niecz noÊç prze pro wa dze nia
post´po wa nia po jed naw cze go ja ko wa run ku wnie sie nia spra wy do sàdu.
Ta kie post´po wa nie by∏oby prze pro wa dza ne przez ko misj´ roz jemczà sto -
wa rzy sze nia ogro do we go (art. 48). 

Roz dzia∏ czwar ty re gu lu je sta tus praw ny or ga ni za cji dzia∏kow ców. Pod -
sta wowà takà or ga ni zacjà by∏oby sto wa rzy sze nie ogro do we, b´dàce sto wa -
rzy sze niem w ro zu mie niu usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa -
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rzy sze niach, zrze szajàcym dzia∏kow ców i pro wadzàcym ROD. Z te go
wzgl´du do sto wa rzy sze nia ogro do we go sto so wa∏oby si´ po wy˝szà ustaw´
ze zmia na mi wy ni kajàcy mi z pro jek tu. 

Pro jekt opie ra si´ na za∏o˝eniu, ˝e pra wo do dzia∏ki jest nie za le˝ne od
przy na le˝noÊci do ja kiej kol wiek or ga ni za cji. Z te go wzgl´du dzia∏ko wiec
nie mu si byç cz∏on kiem sto wa rzy sze nia ogro do we go. Jed no czeÊnie pro jekt
za pew nia dzia∏kow co wi rosz cze nie o przyj´cie w po czet cz∏on ków sto wa rzy -
sze nia ogro do we go pro wadzàce go ogród, w któ rym ko rzy sta z dzia∏ki 
(art. 52). Z dru giej jed nak stro ny, za pew nio no dzia∏kow co wi swo bod´ 
w wystàpie niu z ta kie go sto wa rzy sze nia, bez ne ga tyw nych kon se kwen cji 
w za kre sie pra wa do dzia∏ki (art. 53). W ka˝dej spra wie do tyczàcej cz∏on -
ko stwa w sto wa rzy sze niu ogro do wym za in te re so wa ny mo˝e – po wy czer pa -
niu post´po wa nia wewnàtrzor ga ni za cyj ne go – do cho dziç swo ich praw na
dro dze sàdo wej w ter mi nie 30 dni od otrzy ma nia uchwa∏y. Za pis ten jest
zgod ny z art. 77 ust. 2 Kon sty tu cji RP.

Drugà ka te go rià or ga ni za cji dzia∏kow ców by∏yby zwiàzki dzia∏ko we 
(art. 57). By∏yby to spe cy ficz ne zwiàzki sto wa rzy szeƒ, zrze szajàce co naj -
mniej trzy sto wa rzy sze nia ogro do we. Ce lem zwiàzków dzia∏ko wych by∏oby
wspie ra nie idei i roz wo ju ogrod nic twa dzia∏ko we go oraz obro na wspól nych
in te re sów. Roz wiàza nie to od po wia da ma so woÊci pol skie go ru chu dzia∏ko -
we go, któ re wy ma ga stwo rze nia mu od po wied nich form przed sta wi ciel -
skich na szcze blu lo kal nym, re gio nal nym, czy te˝ kra jo wym.

Jed nym z wa˝niej szych pro ble mów, zwiàza nych z wy ko na niem wy ro ku
Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go, jest kwe stia re ali za cji po stu la tu swo bo dy zrze -
sza nia si´ dzia∏kow ców i li kwi da cji mo no po lu Pol skie go Zwiàzku
Dzia∏kow ców, w spo sób od po wia dajàcy nor mom kon sty tu cyj nym.  

Jak wspo mnia no wczeÊniej, pro po zy cja usta wo wej li kwi da cji PZD, 
w opar ciu o ar gu ment, ˝e zo sta∏ on po wo∏any do ˝ycia mocà usta wy i w ta -
kim try bie mo˝e zo staç zli kwi do wa ny, nie wy trzy mu je kon fron ta cji z art. 58
ust. 2 Kon sty tu cji. Jak kol wiek bo wiem jest to szcze gól ny przy pa dek 
– z uwa gi na form´ za wiàza nia, mocà usta wy – to nie ule ga wàtpli woÊci, ˝e
PZD jest zrze sze niem ko rzy stajàcym z gwa ran cji za war tych w Kon sty tu cji.
Jed no czeÊnie, jak wy ni ka z wy ro ku Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go, obo -
wiàzkiem usta wo daw cy jest wpro wa dze nie – w miej sce mo no po lu PZD wy -
ni kajàce go z do tych cza so wych roz wiàzaƒ usta wo wych – me cha ni zmów
gwa ran tujàcych plu ra lizm w pro wa dze niu ogro dów dzia∏ko wych.
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Z te go te˝ wzgl´du w prze pi sach pro jek tu spro wa dzo no PZD do po zy cji
jed ne go z wie lu sto wa rzy szeƒ ogro do wych w ro zu mie niu usta wy (art. 58).
Sto wa rzy sze nie to za cho wa do tych czas na by te pra wa do te re nów ROD, jed -
nak˝e fak tycz nym be ne fi cjen tem te go roz wiàza nia b´dà sa mi dzia∏kow cy. 

Mia no wi cie zgod nie z art. 61 w ter mi nie 24 mie si´cy od wejÊcia w ˝ycie
pro po no wa nej usta wy, dzia∏kow cy w ra mach wspól no ty po szcze gól nych
ogro dów, mogà podjàç de cyzj´ o wy∏àcze niu ROD ze struk tu ry sto wa rzy -
sze nia ogro do we go (PZD) i za wiàza niu no we go sto wa rzy sze nia. Po wsta∏e
w ten spo sób sto wa rzy sze nie ogro do we nab´dzie nie odp∏at nie (z mo cy
usta wy) pra wa do nie ru cho moÊci zaj mo wa nej przez ogród przys∏ugujàce
do tych czas PZD, jak rów nie˝ przej mie nie odp∏at nie ca∏y majàtek PZD
zwiàza ny z funk cjo no wa niem te go ROD (art. 62 ust. 2 i 3). W ten spo sób 
w pe∏ni zre ali zo wa ny zo sta nie po stu lat plu ra li zmu w ogrod nic twie dzia∏ko -
wym. Jed no czeÊnie, dzi´ki po zo sta wie niu de cy zji o wy∏àcze niu si´ z PZD
do uzna nia sa mych cz∏on ków te go zrze sze nia, od pa da ry zy ko, i˝ roz wiàza -
nie to mo˝na uznaç za nie upraw nionà in ge rencj´ usta wo daw cy w swo bod´
zrze sza nia – przy mu sowà li kwi dacj´ zrze sze nia, wzgl´dnie usta wo wy po -
dzia∏ zrze sze nia. Po nad to dzi´ki pro po no wa ne mu roz wiàza niu od pa da za -
rzut, ˝e usta wo daw ca w spo sób nie upraw nio ny in ge ro wa∏ w re la cje cz∏onek
– zrze sze nie. 

Ko lejnà kwe stià, któ ra wy ma ga∏a osta tecz ne go ure gu lo wa nia, ze wzgl´du
na nie do pusz czal noÊç dal sze go utrzy my wa nia sta nu nie pew noÊci oby wa te -
li co do ich sy tu acji praw nej, by∏o za gad nie nie ure gu lo wa nia sta nu praw ne -
go nie ru cho moÊci zaj mo wa nych przez ROD. Mia no wi cie, po mi mo wie lo -
let nich dzia∏aƒ, do dnia dzi siej sze go bli sko 14 000 ha by∏o zaj mo wa ne przez
ROD bez jed no znacz ne go ure gu lo wa nia ty tu∏u praw ne go, w opar ciu o któ -
ry PZD ko rzy sta∏ z tych te re nów. Wy ni ka∏o to z nie pre cy zyj noÊci za pi sów
w usta wach o pra cow ni czych ogro dach dzia∏ko wych z 1949 r. oraz 1981 r.
Usta wy te nie przesàdza∏y jed no znacz nie, na ja kiej pod sta wie praw nej pra -
cow ni cze ogro dy dzia∏ko we ist niejàce w chwi li wejÊcia w ˝ycie po szcze gól -
nych ustaw, majà zaj mo waç nie ru cho moÊci w dal szym ciàgu - nie rzad ko
do ty czy to ogro dów przed wo jen nych. Ko lejnà grup´ sta no wià ogro dy, wo -
bec któ rych usta wa prze wi dy wa∏a, ˝e na by∏y sta tus ogro du sta∏ego, któ re go
li kwi da cja by∏a do pusz czal na na szcze gól nych wa run kach, ale nie pre cy zo -
wa∏a ty tu∏u praw ne go, na pod sta wie któ re go ogród ta ki ko rzy sta∏ z nie ru -
cho moÊci. Innà grup´ sta no wià ogro dy, któ re zgod nie z ustawà z 1981 r.
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sta∏y si´ pra cow ni czy mi ogro da mi dzia∏ko wy mi zrze szo ny mi w PZD, jed -
nak˝e jed no czeÊnie nie by∏o mo˝li we wy ka za nie nast´pstwa praw ne go
PZD (w za kre sie ty tu∏u praw ne go do nie ru cho moÊci) po or ga ni za to rach
ogro dów, np. paƒstwo wych zak∏adach pra cy.

Z te go te˝ wzgl´du w prze pi sach przejÊcio wych za pro po no wa no mo˝li -
woÊç swo iste go za sie dze nia przez sto wa rzy sze nia ogro do we pra wa u˝yt ko -
wa nia do nie ru cho moÊci sta no wiàcych w∏asnoÊç Skar bu Paƒstwa lub jed no -
stek sa morzàdu te ry to rial ne go. Zgod nie z art. 64 ust. 1 pro jek tu, do na by -
cia te go pra wa pro wa dzi∏oby za ist nie nie jed nej z przes∏anek: zgod noÊç ist -
nie nia ROD z za pi sa mi pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go (art. 64
ust. 1 pkt 1); zwiàzek na by cia w∏asnoÊci nie ru cho moÊci przez Skarb
Paƒstwa z or ga ni zacjà ogro du i 30-let ni okres zaj mo wa nia tej nie ru cho -
moÊci przez dzia∏kow ców, a wi´c okres, któ ry nor mal nie pro wa dzi do za -
sie dze nia w∏asnoÊci nie ru cho moÊci (art. 64 ust. 1 pkt 2); zwiàzek ko mu na -
li za cji nie ru cho moÊci z funk cjo no wa niem na niej ogro du i 30-let ni okres
zaj mo wa nia tej nie ru cho moÊci przez dzia∏kow ców (art. 64 ust. 1 pkt 2); na -
by cie przez ogród sta tu su ogro du sta∏ego, (a wi´c chro nio ne go przed li kwi -
dacjà) na pod sta wie obo wiàzujàcych prze pi sów (art. 64 ust. 1 pkt 2).

W sto sun ku do ogro dów dzia∏ko wych, któ re zlo ka li zo wa ne sà na  nie ru -
cho moÊciach sta no wiàcych w∏asnoÊç Skar bu Paƒstwa lub jed no stek sa -
morzàdu te ry to rial ne go, a nie spe∏niajà kry te riów wska za nych w art. 64,
w∏aÊci ciel nie ru cho moÊci, w ter mi nie 2 lat od wejÊcia w ˝ycie usta wy
móg∏by podjàç de cyzj´ o li kwi da cji ROD na uprosz czo nych wa run kach.
Mia no wi cie, by∏by zwol nio ny od ko niecz noÊci za pew nia nia te re nu za mien -
ne go i od twa rza nia ogro du (art. 63 ust. 3). Do pie ro w przy pad ku za nie cha -
nia li kwi da cji ROD w tym ter mi nie, sto wa rzy sze nie ogro do we pro wadzàce
ROD na by∏oby pra wo u˝yt ko wa nia do nie ru cho moÊci, a ROD funk cjo no -
wa∏by da lej na ogól nych za sa dach.

Pro jekt do ko nu je zmian w sze re gu ustaw. Wi´kszoÊç z tych zmian ma
cha rak ter ter mi no lo gicz ny, po le gajàcy przede wszyst kim na zastàpie niu 
w po szcze gól nych prze pi sach na zwy „Pol ski Zwiàzek Dzia∏kow ców” na
„sto wa rzy sze nie ogro do we”, co jest ko niecz noÊcià z uwa gi na zrów na nie
po zy cji praw nej wszyst kich sto wa rzy szeƒ pro wadzàcych ROD. Zak∏ada si´
rów nie˝ me ry to rycz ne zmia ny w obo wiàzujàcych prze pi sach. Pro po nu je si´
mia no wi cie zmian´ art. 37 pkt 4a usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo -
dar ce nie ru cho moÊcia mi po przez po sze rze nie te go prze pi su o sto wa rzy sze -
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nia ogro do we, dzi´ki cze mu za wie ra nie z ty mi pod mio ta mi umów u˝yt ko -
wa nia grun tów pu blicz nych b´dzie si´ od by wa∏o w dro dze bez prze tar go -
wej. UproÊci to pro ce du ry zwiàza ne z two rze niem no wych ROD i przys∏u˝y
si´ do ich po wsta wa nia. 

Ko lej na me ry to rycz na zmia na do ty czy usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r.
o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
dróg pu blicz nych. Prze pi sy tej usta wy wpro wa dzajà przy spie szo ne pro ce du -
ry w za kre sie li kwi da cji ROD w zwiàzku z in we sty cja mi dro go wy mi, jed nak
po mi ni´to kwe sti´ try bu usta la nia re kom pen sat dzia∏kow com i ich or ga ni -
za cjom z ty tu∏u strat wy ni kajàcych z li kwi da cji dro go wych. W re zul ta cie 
w prak ty ce uzna je si´, ˝e re kom pen sa ty te po win ny byç do cho dzo ne – w ra -
zie spo ru – tyl ko na dro dze sàdo wej w post´po wa niu cy wil nym. Ta kie sta -
no wi sko po wo du je, ˝e re al na mo˝li woÊç uzy ska nia na le˝nej re kom pen sa ty
sta je w wie lu przy pad kach pod zna kiem za py ta nia, ja ko ˝e ko niecz noÊç
pro wa dze nia skom pli ko wa nych i d∏ugo tr wa∏ych pro ce sów sàdo wych fak -
tycz nie po zba wi dzia∏kow ców ich praw do od szko do wa nia za utra conà
w∏asnoÊç. Dla te go te˝ pro po nu je si´ do daç do tej usta wy art. 18 ust. 1h,
któ ry na ka zu je w∏aÊci we mu or ga no wi usta le nie re kom pen sa ty w de cy zji
ad mi ni stra cyj nej.

Na za koƒcze nie pro jekt prze wi du je w art. 76 utrat´ mo cy obo wiàzujàcej
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko wych. Na to -
miast art. 77 przesàdza, ˝e w jej miej sce wcho dzi w ˝ycie no wa usta wa o ro -
dzin nych ogro dach dzia∏ko wych 1 stycz nia 2014 ro ku, co za pew nia od po -
wied ni okres do sto so waw czy dzia∏kow com oraz jed nost kom pro wadzàcym
ROD.

Z uwa gi na za kres przed mio to wy pro jek tu usta wy, ja ko stro ny ewen tu al -
nych kon sul ta cji spo∏ecz nych mo˝na wska zaç or ga ni za cje zrze szajàce
dzia∏kow ców, jed nost ki sa morzàdu te ry to rial ne go a tak˝e or ga ni za cje
spo∏ecz ne, któ rych przed mio tem dzia∏al noÊci jest ochro na Êro do wi ska i po -
moc spo∏ecz na. B´dzie to mo˝li we po uzy ska niu oso bo woÊci praw nej przez
Ko mi tet wnoszàcy ni niej szy pro jekt.

Skut ki praw ne pro jek to wa nej usta wy zo sta∏y omó wio no po wy˝ej.
Pro jek to wa na usta wa przy nie sie ko rzyst ne skut ki spo∏ecz ne. Âro do wi sko

pol skich dzia∏kow ców oraz spo∏ecz noÊci lo kal ne ocze kujà na wpro wa dze -
nie kom plek so wej re gu la cji praw nej, któ ra za pew ni dzia∏kow com sta bilnà
sy tu acj´ prawnà oraz jed no znacz nie okreÊli sta tus ro dzin nych ogro dów
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dzia∏ko wych, ja ko sta∏ych ele men tów in fra struk tu ry miej skiej, s∏u˝àcych
wszyst kim miesz kaƒcom. Pro jekt przy czy ni si´ do roz wo ju ogrod nic twa
dzia∏ko we go, co wp∏ynie po zy tyw nie na sy tu acj´ tych cz∏on ków na sze go
spo∏eczeƒstwa, któ rzy naj bar dziej po trze bujà wspar cia spo∏ecz ne go – eme -
ry tów, ren ci stów, nie pe∏no spraw nych, bez ro bot nych oraz m∏odych ro dzin z
dzieçmi.

Ni niej szy pro jekt nie spo wo du je dla bud˝etu paƒstwa, ani jed no stek sa -
morzàdu te ry to rial ne go ne ga tyw nych skut ków fi nan so wych. Pro jek to wa ne
zmia ny nie wy wo∏ajà rów nie˝ nie ko rzyst nych efek tów go spo dar czych.

Za gad nie nia obj´te ni niej szym pro jek tem nie sta no wià przed mio tu re gu -
la cji pra wa Unii Eu ro pej skiej.
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In for ma cja w przed mio cie skut ków fi nan so wych wy ko na nia usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych. 

W pierw szej ko lej no Êci na le ̋ y stwier dziç, ˝e nie ma obiek tyw nej mo˝ li -
wo Êci okre Êle nia skut ków fi nan so wych wy ni ka jà cych z prze pi sów pro jek tu
usta wy do ty czà cych mo˝ li wo Êci wy od r´b nie nia si´ po szcze gól nych te re no -
wych jed no stek or ga ni za cyj nych ze struk tur PZD oraz prze j´ cia cz´ Êci ma -
jàt ku PZD (art. 61 – 62 pro jek tu usta wy). Prze pi sy te nie na rzu ca jà tym jed -
nost kom obo wiàz ku wy od r´b nie nia, a je dy nie umo˝ li wia jà pod j´ cie ta kiej
de cy zji. Osta tecz na licz ba jed no stek za in te re so wa nych ta kim wy od r´b nie -
niem b´ dzie wi´c za le ̋ a ∏a od wo li sa mych dzia∏ kow ców, wo bec cze go nie
ma obec nie mo˝ li wo Êci spre cy zo wa nia, któ re do k∏ad nie jed nost ki sko rzy -
sta jà z tej mo˝ li wo Êci, co jest wa run kiem ko niecz nym dla okre Êle nia war to -
Êci ma jàt ku PZD pod le ga jà ce go prze j´ ciu przez kon kret ne jed nost ki. 
W kon se kwen cji po da nie ak tu al ne go sta nu ma jàt ku PZD (w tym wy so ko -
Êci ak ty wów i pa sy wów Fun du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dzia∏ ko -
wych), w któ re go pra wa i obo wiàz ki mia ∏y by wstà piç bli ̋ ej nie okre Êlo ne
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jesz cze sto wa rzy sze nia ogro do we, nie sta no wi ∏o by in for ma cji, któ ra w ja ki -
kol wiek spo sób mo g∏a by – na wet w przy bli ̋ e niu – okre Êliç skut ki fi nan so -
we wy ko na nia wska za nych prze pi sów pro jek tu. Dla te go te˝ wnio sko daw ca
nie za war∏ w uza sad nie niu ta kiej in for ma cji. 

Po dob ne sta no wi sko na le ̋ y wy ra ziç wo bec za strze ̋ eƒ w przed mio cie
okre Êle nia skut ków fi nan so wych w za kre sie re ali za cji prze pi sów pro jek tu
usta wy prze wi du jà cych od po wie dzial noÊç od szko do waw czà Skar bu Paƒ -
stwa oraz jed no stek sa mo rzà du te ry to rial ne go wsku tek li kwi da cji ro dzin -
nych ogro dów dzia∏ ko wych (art. 22-28, art. 29, art. 63 i art. 64 pro jek tu
usta wy). Rów nie˝ i w tym przy pad ku po wsta nie skut ków fi nan so wych jest
uza le˝ nio ne od wie lu zda rzeƒ przy sz∏ych i nie pew nych, któ rych nie spo sób
dzi siaj prze wi dzieç. Po nad to, po wy˝ sze prze pi sy pro jek tu usta wy wpro wa -
dza jà je dy nie szcze gól ne try by li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych,
na to miast sa me w so bie nie na k∏a da jà obo wiàz ku do ko na nia ta kiej li kwi da -
cji. Za le ̋ y to bo wiem od roz ma itych oko licz no Êci, w tym de cy zji sa me go
w∏a Êci cie la grun tu -  Skar bu Paƒ stwa lub jed no stek sa mo rzà du te ry to rial ne -
go. Od po wie dzial noÊç od szko do waw cza jest tyl ko kon se kwen cjà po wy˝ -
szych oko licz no Êci. Z te go wzgl´ du nie spo sób obec nie osza co waç ewen tu -
al nych skut ków fi nan so wych w przed mio to wym za kre sie. 

Od no Ênie za strze ̋ e nia do ty czà ce go uszczu ple nia bu d˝e tu paƒ stwa oraz
bu d˝e tów jed no stek sa mo rzà du te ry to rial ne go z po wo du re ali za cji prze pi -
sów pro po nu jà cych zwol nie nia po dat ko we (art. 11, art. 19, art. 67-69 pro -
jek tu usta wy), to z fi nan so we go punk tu wi dze nia wej Êcie w ˝y cie tych prze -
pi sów b´ dzie in dy fe rent ne dla po wy˝ szych pod mio tów. Na le ̋ y za uwa ̋ yç,
˝e wska za ne prze pi sy nie wpro wa dza jà no wych roz wià zaƒ praw no -po dat -
ko wych, skut ku jà cych ob cià ̋ e nia mi dla bu d˝e tów pu blicz nych. Iden tycz ne
zwol nie nia po dat ko we obo wià zu jà od lat, wo bec cze go pro po no wa ne prze -
pi sy w tym za kre sie sta no wià w isto cie kon ty nu acj´ do tych cza so wych roz -
wià zaƒ. W tym kon tek Êcie nie spo sób za tem oce niaç po wy˝ szych prze pi sów
ja ko uszczu pla jà cych do cho dy paƒ stwa i jed no stek sa mo rzà du te ry to rial ne -
go. Po dob nie mo˝ na si´ rów nie˝ od nieÊç do sy tu acji od dzia ∏y wa nia pro po -
no wa nych zwol nieƒ po dat ko wych w sto sun ku do nie ru cho mo Êci od da nych
w przy sz∏o Êci pod zu pe∏ nie no we ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we. Po wsta nie ta -
kich ogro dów b´ dzie w za sad ni czej mie rze za le ̋ a ∏o od Skar bu Paƒ stwa i
jed no stek sa mo rzà du te ry to rial ne go. Nie ma za tem mo˝ li wo Êci okre Êle nia
licz by no wych ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych, któ re po wsta nà po wej -
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Êciu w ˝y cie usta wy. Dla te go nie mo˝ li we jest obec nie osza co wa nie skut ków
fi nan so wych pro po no wa nych zwol nieƒ po dat ko wych w sto sun ku do nie ru -
cho mo Êci za j´ tych przez nie ist nie jà ce jesz cze ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we. 

Po dob nie na le ̋ y si´ od nieÊç do za strze ̋ eƒ do ty czà cych prze pi su pro jek -
tu usta wy re gu lu jà ce go mo˝ li woÊç udzie la nia przez gmi n´ do ta cji ce lo wej
na rzecz sto wa rzy sze nia ogro do we go (art. 20 pro jek tu usta wy). Przede
wszyst kim de cy zja w tym za kre sie b´ dzie na le ̋ a ∏a do sa mej gmi ny. Prze pis
nie na k∏a da obo wiàz ku udzie la nia ta kiej do ta cji. Z te go wzgl´ du nie mo˝ -
na obec nie prze wi dzieç, z ja kà cz´ sto tli wo Êcià b´ dzie sto so wa ny ten prze -
pis i ja ki mi kwo ta mi gmi ny b´ dà roz po rzà dza ∏y, w efek cie – czy i ja kie b´ -
dà skut ki fi nan so we je go re ali za cji. Sa mo wej Êcie w ˝y cie usta wy nie wy wo -
∏a ˝ad nych skut ków w tej ma te rii.

W za kre sie in for ma cji do ty czà cych skut ków fi nan so wych roz wià zaƒ pro -
po no wa nych w art. 71 – 73 pro jek tu usta wy – od szko do wa nia w przy pad ku
li kwi da cji ROD w opar ciu o prze pi sy tzw. spe cu staw – wska zaç na le ̋ y, i˝
zmia ny nie nio sà za so bà ˝ad nych do dat ko wych skut ków fi nan so wych w
sto sun ku do sta nu obec ne go. Pro po zy cje te sta no wià je dy nie do sto so wa nie
za war tych w wy mie nio nych usta wach ode s∏aƒ (do pro po no wa nej usta wy),
wzgl´d nie do pre cy zo wa nie za pi sów obec nie obo wià zu jà cych co do spo so bu
usta la nia od szko do wa nia. W sen sie eko no micz nym no we roz wià za nia po -
zo sta jà neu tral ne, tj. za kres obo wiàz ków od szko do waw czych po zo sta je nie -
zmie nio ny. Po nad to wska zaç na le ̋ y, i˝ ewen tu al ne skut ki fi nan so we wy ni -
kaç b´ dà z dzia ∏aƒ ad mi ni stra cji pu blicz nej po dej mo wa nych w sto sun ku do
te re nów ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych, o ska li któ rych wnio sku jà cy nie
jest w sta nie po sia daç in for ma cji. Sa mo wej Êcie w ˝y cie usta wy nie wy wo ∏a
za tem ˝ad nych skut ków w tej ma te rii. 

W za kre sie skut ków fi nan so wych wy ni ka jà cych z obo wiàz ków za pi sa nych 
w art. 8 i 12 pro jek tu, tj. two rze nia wa run ków dla roz wo ju ro dzin nych ogro -
dów dzia∏ ko wych oraz re kul ty wa cji te re nów pod ogro dy i za pew nia nia in -
fra struk tu ry wo kó∏ nich, to - tak jak wska za no w uza sad nie niu – od po wia -
da jà one obec nie obo wià zu jà cym re gu la cjom. W kon se kwen cji prze pi sy te
nie spo wo du jà dla jed no stek sa mo rzà du te ry to rial ne go ne ga tyw nych skut -
ków fi nan so wych. Po nad to na le ̋ y wska zaç, i˝ ka˝ do ra zo wo – zro dzo ne na
ich pod sta wie skut ki fi nan so we - b´ dà na st´p stwem de cy zji po dej mo wa -
nych przez od po wied ni or gan. Prze pi sy usta wy nie na k∏a da jà skon kre ty zo -
wa nych obo wiàz ków w tym za kre sie, a je dy nie da jà or ga nom pu blicz nym
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mo˝ li woÊç po dej mo wa nia sto sow nych dzia ∏aƒ w przy pad ku prze zna cze nia
te re nów pod ro dzin ne ogro dy dzia∏ ko we. Po dob nie na le ̋ y po strze gaç mo˝ -
li woÊç udzie la nia do ta cji na ten cel z bu d˝e tu Paƒ stwa. Art. 8 ust. 3 pro jek -
tu usta wy wy raê nie wska zu je na mo˝ li woÊç, a nie obo wià zek, udzie la nia do -
ta cji. Ja kie kol wiek skut ki fi nan so we b´ dà na st´p stwem ewen tu al nych de -
cy zji po dej mo wa nych przez od po wied nie or ga ny pu blicz ne. Dla te go te˝
rów nie˝ w tym przy pad ku sa mo wej Êcie w ˝y cie usta wy nie wy wo ∏a ˝ad nych
skut ków w tej ma te rii.

Ma jàc za tem po wy˝ sze na uwa dze na le ̋ y stwier dziç, ˝e wy ko na nie pro -
po no wa nej usta wy nie wp∏y nie na bu d˝et paƒ stwa i bu d˝e ty jed no stek sa -
mo rzà du te ry to rial ne go. Prze pi sy pro jek tu usta wy per se nie po cià ga jà za
so bà uszczu ple nia do cho dów pu blicz nych lub ko niecz no Êci wy dat ko wa nia
Êrod ków pu blicz nych, a je dy nie - w nie któ rych przy pad kach – do pusz cza jà
ewen tu al nie ta kà mo˝ li woÊç, b´ dà one jed nak na st´p stwem kon kret nych
sta nów fak tycz nych lub de cy zji, a nie wpro wa dze nia w ˝y cie usta wy.

/-/ Bar t∏o miej Piech
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Projekt ustawy gwarantuje dzia∏kowcowi:

www.ocalmyogrody.pl

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

PODPISZ SI¢ POD PROJEKTEM!

POMÓ˚ OCALIå OGRODY! 

• 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


