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Dla cze go no wa usta wa?

Wy ro kiem z 11 lip ca 2012 r. Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny za kwe stio no wa∏
przesz∏o po∏ow´ ar ty ku∏ów usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych.
Wy ni ka∏o to z te go, ˝e pod wa˝y∏ prak tycz nie ka˝ dy za pis, w któ rym zna -
laz∏o si´ okreÊle nie „Pol ski Zwià zek Dzia∏ kow ców”. Zda niem Try bu na∏u
Kon sty tu cyj ne go Zwià zek po sia da bo wiem nie do pusz czalnà (w Êwie tle
Kon sty tu cji), uprzy wi le jo wanà po zycj´ wzgl´ dem in nych or ga ni za cji dzia∏ -
kow ców.

Wej Êcie w ˝y cie wy ro ku od ro czo no o 18 mie si´ cy. Dla te go dzia∏ kow cy
nie od czu wa jà jesz cze je go fak tycz nych skut ków. Jed nak trze ba pa mi´ taç,
˝e bez przy j´ cia przez Sejm no wych re gu la cji, dzia∏ kow cy utra cà wszel kie
pra wa do dzia ∏ek, a ogro dy znaj dà si´ w pró˝ ni or ga ni za cyj nej.

Przy st´ pu jàc do prac nad pro jek tem roz wa ̋ a no mo˝ li woÊç no we li za cji
obec nej usta wy lub uchwa le nia no wej. Osta tecz nie uzna no, ˝e ska la za -
strze ̋ eƒ Try bu na ∏u wo bec usta wy by ∏a tak du ̋ a, i˝ za doÊç uczy nie nie im po -
przez no we li za cj´ jest prak tycz nie nie mo˝ li we. 

Dla te go za pro po no wa no ca∏ ko wi cie no wà usta w´. Przed sta wio ny pro -
jekt sta no wi kom plek so wà re gu la cj´ funk cjo no wa nia ogrod nic twa dzia∏ ko -
we go. Go dzi on po stu la ty Trybuna∏u Konstytucyjnego, w szcze gól no Êci
swo bo d´ zrze sza nia, plu ra lizm w pro wa dze niu ogro dów oraz po sza no wa -
nie praw w∏a Êci cie li nie ru cho mo Êci, z po trze bà ochro ny praw dzia∏ kow ców
oraz ist nie nia ogro dów. Za war te w nim roz wià za nia po win ny zna leêç uzna -
nie w oczach tych po li ty ków, któ rzy bez po Êred nio po og∏o sze niu orze cze -
nia przez Try bu na∏ g∏o si li, ˝e „nie po zwo là aby dzia∏ kow com sta ∏a si´ 
krzyw da”. 

W pro jek cie za cho wa no wszyst kie przy wi le je dzia∏ kow ców nie za kwe stio -
no wa ne przez Trybuna∏ Konstytucyjny, po twier dzo no ich pra wa do dzia ∏ek
oraz gwa ran cje na wy pa dek li kwi da cji ROD. Co istot ne, pro jekt nie wpro -
wa dza w ogro dach re wo lu cji, ale umo˝ li wia ewo lu cj´ – de cy zj´, co do dal -
sze go spo so bu funk cjo no wa nia ka˝ de go ogro du po zo sta wia do uzna nia sa -
mych dzia∏ kow ców. 

Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD po wi nien zy skaç po par cie ka˝ de go,
ko mu na praw d´ bli skie jest do bro dzia∏ kow ców oraz za cho wa nie ogro dów
w kra jo bra zie pol skich miast. Mo˝ na po wie dzieç, ˝e sta no wi sko po li ty ków
wo bec te go do ku men tu b´ dzie te stem ich fak tycz nych in ten cji wo bec ogro -
dów i mi lio na pol skich ro dzin ko rzy sta jà cych z dzia ∏ek. 
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Po ni ̋ ej przed sta wia my od po wie dzi na py ta nia, któ re naj cz´ Êciej po ja -
wia ∏y si´ pod czas de ba ty nad pro jek tem. Dzi´ ki te mu po wsta∏ swo isty prze -
wod nik, wy ja Ênia jà cy sy tu acj´ ogro dów po uchwa le niu pro po no wa nej usta -
wy, jak i to, co b´ dzie, je ̋ e li Sejm nie uchwa li no we go pra wa.

Co b´ dzie, je Êli Sejm nie uchwa li no wej usta wy 
do 20 stycz nia 2014 r.?

20 stycz nia 2014 r. sta nie si´ pierw szym dniem, kie dy prze sta nà obo wià -
zy waç wszyst kie za kwe stio no wa ne przez Trybuna∏ Konstytucyjny prze pi sy
usta wy o ROD z 2005 r. Try bu na∏ od ro czy∏ bo wiem wej Êcie wy ro ku w ˝y cie
o 18 mie si´ cy. Je ̋ e li do te go cza su Sejm nie uchwa li no wych prze pi sów, wy -
ga snà wszel kie pra wa, ja kie dzia∏ kow cy i ich or ga ni za cja po sia da jà do te re -
nów ogro dów (w∏a snoÊç, u˝yt ko wa nie wie czy ste, u˝yt ko wa ni „zwy k∏e”).
Dzia∏ kow cy sta nà si´ bez u mow ny mi u˝yt kow ni ka mi. Aby le gal nie ko rzy -
staç z dzia ∏ek, b´ dà mu sie li za wie raç no we umo wy z w∏a Êci cie lem grun tu
(gmi na, Skarb Paƒ stwa) na wa run kach ogól nych, czy li od p∏at nie i po ce -
nach ryn ko wych. Bez no wej usta wy w∏a Êci ciel b´ dzie swo bod nie dys po no -
wa∏ grun tem, np. na rzu ciç dzia∏ kow com czynsz lub za ̋ à daç opusz cze nia te -
re nów. 

Utra ta pod sta wy praw nej funk cjo no wa nia PZD to nie tyl ko wy ga Êni´ cie
praw do te re nów ROD. Zwià zek prze sta nie te˝ ist nieç ja ko stro na umów,
np. na do sta w´ prà du i wo dy do ogro du, wy wóz Êmie ci itp. Wy ga snà wszel -
kie kom pe ten cje je go or ga nów – nie tyl ko kra jo wych, ale rów nie˝ okr´ go -
wych i ogro do wych. Bez no wej usta wy, w sen sie praw nym, za rzà dy ROD
prze sta nà ist nieç, ogro dy i dzia∏ kow cy znaj dà si´ w pró˝ ni or ga ni za cyj nej 
i praw nej, za pa nu je w nich cha os. 

Co si´ sta nie z PZD we d∏ug pro jek tu usta wy?

Je dy nà szan sà dla dzia∏ kow ców, aby nie utra ci li swych praw i nie mu sie li
od no wa na wià zy waç sto sun ku praw ne go z w∏a Êci cie lem grun tu jest utrzy -
ma nie cià g∏o Êci praw nej pod mio tu, któ ry dys po nu je pra wa mi do grun tów
ROD. Tym pod mio tem jest PZD. Dla te go pro jekt za k∏a da ewo lu cyj ne, 
a nie re wo lu cyj ne zmia ny sta tu su praw ne go Zwiàz ku – prze kszta∏ ce nie go 
w sto wa rzy sze nie dzia ∏a jà ce na pod sta wie usta wy o sto wa rzy sze niach.
Zwià zek mia∏ by 12 mie si´ cy na do sto so wa nie sta tu tu. Co istot ne sto wa rzy -
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sze nie ogro do we PZD by ∏o by na st´p cà praw nym dzi siej sze go Zwiàz ku 
i z mo cy usta wy grun ty ogro dów na dal by ∏y by w je go u˝yt ko wa niu wie czy -
stym lub u˝yt ko wa niu. Ta kie roz wià za nie gwa ran tu je dzia∏ kow com, ˝e ich
ogród nie utra ci pod staw praw nych ist nie nia, a sa mi dzia∏ kow cy nie utra cà
praw do u˝yt ko wa nych dzia ∏ek. 

Z dniem wej Êcia w ˝y cie usta wy dzi siej sze ROD i jed nost ki te re no we
(okr´ gi) sta ∏y by 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 PZD. Ist nie jà ce or ga ny Zwiàz ku (w ROD, okr´ gach i kra -
jo we) sta ∏y by si´ or ga na mi sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD. Jak b´ dzie
wy glà daç no wa struk tu ra sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD, któ re je go jed -
nost ki b´ dà mia ∏y oso bo woÊç praw nà, za de cy du jà cz∏on ko wie sto wa rzy sze -
nia uchwa la jàc no wy sta tut PZD.

Nie za le˝ nie od te go, na szcze blu ogro du, dzia∏ kow cy b´ dà mo gli za de cy -
do waç, czy chcà po zo staç w sto wa rzy sze niu ogól no pol skim, czy te˝ za ∏o ̋ yç
od r´b ne (wy dzie liç swój ogród).

No wa usta wa, a funk cjo no wa nie ogro du.

No wa usta wa gwa ran tu je p∏yn ne, ewo lu cyj ne przej Êcie do no wych za sad
funk cjo no wa nia ogro du, bez gwa∏ tow nych zmian w je go co dzien nym funk -
cjo no wa niu. Z mo cy usta wy, ROD sta ∏y by 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 PZD, a za rzà dy oraz ko mi sje
re wi zyj ne i roz jem cze or ga na mi te go sto wa rzy sze nia. Ogród za cho wa∏ by
cià g∏oÊç praw nà funk cjo no wa nia, do tych czas za war te umo wy (np. z do staw -
cà ener gii elek trycz nej, wo dy) za cho wa ∏y by moc. Na dal obo wià zy wa ∏y by za -
sa dy funk cjo no wa nia ogro du i za go spo da ro wa nia dzia ∏ek i ROD okre Êlo ne
w re gu la mi nie ROD, a tak ̋ e za da nia i upraw nie nia za rzà dów i ko mi sji
okre Êlo ne w sta tu cie PZD, któ ry za cho wa∏ by swà moc. Je dy nie gdy by ja kiÊ
prze pis sta tu tu by∏ sprzecz ny z no wà usta wà, sto so wa ∏o by si´ za sa d´ okre -
Êlo nà w usta wie.

Czy trze ba za ∏o ̋ yç sto wa rzy sze nie w ogro dzie?

Pro jekt za k∏a da ewo lu cyj ne zmia ny sys te mu or ga ni za cyj ne go. Wszyst kie
Rodzinne Ogrody Dzia∏kowe na le ̋ à ce dzi siaj do PZD sta jà si´ z mo cy
usta wy 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 PZD. 
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Dla te go w ROD, aby spe∏ niç wy mo gi no wej usta wy, nie trze ba za k∏a daç
sto wa rzy sze nia. B´ dzie to pra wo, a nie obo wià zek dla dzia∏ kow ców w ROD. 

Za ∏o ̋ e nie sto wa rzy sze nia b´ dzie ko niecz ne tyl ko wów czas, gdy dzia∏ -
kow cy w ogro dzie uzna jà, ̋ e nie chcà na le ̋ eç do ogól no pol skie go sto wa rzy -
sze nia ogro do we go, a chcà  po pro wa dziç ogród osob no.

Jak b´ dà za k∏a da ne sto wa rzy sze nia ogro do we?

Sto wa rzy sze nia w ogro dzie b´ dà mo g∏y po wstaç w dwo ja ki spo sób.
Zgod nie z pro jek tem, PZD z mo cy pra wa prze kszta∏ ci si´ w sto wa rzy sze -

nie ogro do we. ROD sta nà si´ je go te re no wy mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny -
mi. Tak po wsta ∏e sto wa rzy sze nie b´ dzie po sia da ∏o pra wa i obo wiàz ki, któ -
re przy s∏u gi wa ∏y PZD przed wej Êciem w ˝y cie usta wy. 

Je Êli dzia∏ kow cy b´ dà chcie li za ∏o ̋ yç od r´b ne sto wa rzy sze nie i od∏à czyç
si´ od sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD, b´ dà mie li do te go pra wo. 
W 24 mie sià ce od wej Êcia w ˝y cie usta wy dzia∏ kow cy b´ dà mo gli pod czas
wal ne go ze bra nia (o ter mi nie b´ dà mu sie li zo staç po wia do mie ni li stem po -
le co nym lub pocz tà ku rier skà co naj mniej dwa ty go dnie przed) pod jàç de -
cy zj´ o po wo ∏a niu od r´b ne go sto wa rzy sze nia ogro do we go. Uchwa ∏a o po -
wo ∏a niu od r´b ne go sto wa rzy sze nia wy ma gaç b´ dzie bez wzgl´d nej wi´k szo -
Êci g∏o sów, przy obec no Êci co naj mniej po ∏o wy licz by cz∏on ków z ROD.
Uchwa ∏a o po wo ∏a niu sto wa rzy sze nia b´ dzie mu sia ∏a po nad to za wie raç in -
for ma cj´ o przy j´ ciu sta tu tu. Sto wa rzy sze nie b´ dzie mo g∏o roz po czàç funk -
cjo no wa nie po za re je stro wa niu w KRS.

Co gdy dzia∏ kow cy za ∏o ̋ à sto wa rzy sze nie ogro do we?

No wo pow sta ∏e sto wa rzy sze nie ogro do we, z chwi là na by cia oso bo wo Êci
praw nej (wpi su do KRS) przej mie nie od p∏at nie – z mo cy pra wa wszyst kie
pra wa i obo wiàz ki zwià za ne z da nym ROD, w tym ma jà tek znaj du jà cy si´
w ogro dzie, Êrod ki fi nan so we oraz pra wo do grun tu.

Wy od r´b nio ne sto wa rzy sze nie ogro do we za stà pi PZD ja ko stro n´ umów
do ty czà cych ROD, b´ dzie w tym za kre sie na st´p cà praw nym PZD. No wo -
pow sta ∏e sto wa rzy sze nie b´ dzie po sia da ∏o pe∏ nà oso bo woÊç praw nà, a wi´c
b´ dzie od po wie dzial ne za ca ∏oÊç spraw zwià za nych z funk cjo no wa niem
ogro du, w tym za cià ga nie zo bo wià zaƒ, pod pi sy wa nie umów, czy te˝ wy st´ -
po wa nia w sà dzie ja ko stro na. 
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Czy dzia∏ ko wiec mu si byç w sto wa rzy sze niu?

Pro jekt opie ra si´ na za ∏o ̋ e niu, i˝ pra wo do dzia∏ ki jest nie za le˝ ne od
przy na le˝ no Êci or ga ni za cyj nej. Dla te go te˝ dzia∏ ko wiec nie mu si byç cz∏on -
kiem sto wa rzy sze nia ogro do we go. Przy na le˝ noÊç do sto wa rzy sze nia da je
jed nak sze reg ko rzy Êci, np. pra wa or ga ni za cyj ne – cz∏o nek sto wa rzy sze nia
b´ dzie mia∏ wp∏yw na de cy zje do ty czà ce za rzà dza nia ogro dem. Dla te go
dzia∏ kow co wi b´ dzie przy s∏u gi wa ∏o rosz cze nie o przy j´ cie w po czet cz∏on -
ków sto wa rzy sze nia pro wa dzà ce go ogród (art. 52). Pro jekt gwa ran tu je te˝
pra wo wy stà pie nia ze 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). Do dat ko wo, w ka˝ dej spra wie do ty czà cej
cz∏on ko stwa w sto wa rzy sze niu za in te re so wa ny mo ̋ e – po wy czer pa niu po -
st´ po wa nia we wnàtrz or ga ni za cyj ne go – do cho dziç swo ich praw na dro dze
sà do wej (art. 54).

Ja kie pra wa do dzia∏ ki?

Pro jekt za k∏a da, ˝e 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  (art. 30) w dro dze
umo wy. Do pusz cza si´ usta no wie nie pra wa tyl ko do jed nej dzia∏ ki. Pro jekt
wpro wa dza dwie for my pra wa do dzia∏ ki: dzier ̋ a w´ dzia∏ ko wà oraz u˝yt ko -
wa nie (art. 30-32). 

Dzier ̋ a wa dzia∏ ko wa to spe cy ficz na umo wa dzier ̋ a wy za wie ra na w for -
mie pi sem nej pod ry go rem nie wa˝ no Êci, upraw nia jà ca dzia∏ kow ca do u˝y -
wa nia grun tu i po bie ra nia z nie go po ̋ yt ków. Do ty czyç b´ dzie Êci Êle okre -
Êlo nej rze czy – dzia∏ ki w ROD. Umo wa prze wi dy waç b´ dzie tak ̋ e obo wiàz -
ki zwià za ne z od po wied nim wy ko rzy sta niem dzia∏ ki i prze strze ga niem re -
gu la mi nu. Co do za sa dy, b´ dzie umo wà nie od p∏at nà, tzn. nie b´ dzie po bie -
ra ny czynsz. Od st´p stwo od tej re gu ∏y b´ dzie mo˝ li we tyl ko wte dy, gdy sto -
wa rzy sze nie b´ dzie mia ∏o obo wià zek uisz czaç na rzecz w∏a Êci cie la grun tu
op∏a ty za ko rzy sta nie z nie ru cho mo Êci. Na wnio sek dzia∏ kow ca, dzier ̋ a wa
dzia∏ ko wa pod le gaç b´ dzie ujaw nie niu w ksi´ dze wie czy stej. Dzier ̋ a wa
dzia∏ ko wa pod le gaç b´ dzie ochro nie na pod sta wie prze pi sów o ochro nie
w∏a sno Êci.

Dru gà for mà pra wa do dzia∏ ki b´ dzie u˝yt ko wa nie (art. 32) – ogra ni czo -
ne pra wo rze czo we w ro zu mie niu ko dek su cy wil ne go, upraw nia jà ce do u˝y -
wa nia i po bie ra nia po ̋ yt ków z rze czy. Usta na wia ne b´ dzie na wnio sek
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dzia∏ kow ca, je ̋ e li nie ru cho moÊç, na któ rej zlo ka li zo wa na jest dzia∏ ka, sta -
no wi w∏a snoÊç sto wa rzy sze nia al bo zo sta ∏a mu od da na w u˝yt ko wa nie wie -
czy ste. Usta na wia ne w for mie ak tu no ta rial ne go, b´ dzie ujaw nia ne w ksi´ -
dze wie czy stej.

Sto wa rzy sze nie ogro do we b´ dzie mo g∏o te˝ od daç dzia∏ k´ w bez p∏at ne
u˝y wa nie in sty tu cjom pro wa dzà cym dzia ∏al noÊç spo ∏ecz nà, oÊwia to wà, kul -
tu ral nà, wy cho waw czà, re ha bi li ta cyj nà, do bro czyn nà lub opie ki spo ∏ecz nej
(art. 33).

Co z obec nym pra wem do dzia∏ ki?

Po uchwa le niu usta wy, dla za cho wa nia praw do dzia∏ ki przez dzia∏ kow ca,
nie b´ dà wy ma ga ne ja kie kol wiek dzia ∏a nia, czy for mal no Êci. Sta nie si´ to
au to ma tycz nie.

Obec ne pra wo do dzia∏ ki prze kszta∏ ci si´  w  dzier ̋ a w´ dzia∏ ko wà. Sta nie
si´ to sa mo ist nie, dzia∏ ko wiec nie b´ dzie mu sia∏ za wie raç od r´b nej umo wy.
Po sia da ne przez nie któ rych dzia∏ kow ców pra wo u˝yt ko wa nia (ogra ni czo ne
pra wo rze czo we w ro zu mie niu KC) po zo sta nie w mo cy. 

Prze no sze nie praw do dzia∏ ki.

Dzia∏ ko wiec b´ dzie móg∏ prze nieÊç pra wo do dzia∏ ki w dro dze umo wy na
rzecz oso by pe∏ no let niej lub ma∏ ̋ eƒ stwa. Umo wa b´ dzie mu sia ∏a byç za -
war ta w for mie pi sem nej, w prze ciw nym wy pad ku b´ dzie nie wa˝ na. Umo -
wa b´ dzie za wie ra na pod wa run kiem, za twier dze nia przez sto wa rzy sze nie
ogro do we - b´ dzie mia ∏o na to 2 mie sià ce. Je Êli sto wa rzy sze nie nie po dej -
mie w tym ter mi nie ˝ad nej de cy zji, wów czas umo wa o prze nie sie nie praw
do dzia∏ ki b´ dzie uwa ̋ a na za za twier dzo nà.

Sto wa rzy sze nie ogro do we b´ dzie mo g∏o od mó wiç za twier dze nia prze nie -
sie nia pra wa do dzia∏ ki, jed nak b´ dzie to mo g∏o zro biç uza sad nia jàc swà
de cy zj´ wy ∏àcz nie wa˝ ny mi po wo da mi. 

Po nad to sto wa rzy sze nie ogro do we b´ dzie mo g∏o od mó wiç za twier dze nia
prze nie sie nia pra wa do dzia∏ ki, gdy wska ̋ e oso b´, na któ rà ma zo staç do -
ko na ne prze nie sie nie i któ ra za p∏a ci wy na gro dze nie okre Êlo ne przez prze -
ka zu jà ce go dzia∏ kow ca. Oso ba wska za na przez sto wa rzy sze nie b´ dzie mu -
sia ∏a do ko naç wp∏a ty wy na gro dze nia w ter mi nie 2 ty go dni od dnia wska za -
nia. Je Êli te go nie uczy ni, wnio sek dzia∏ kow ca prze no szà ce go pra wo do
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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. 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych 

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

www.ocalmyogrody.pl



Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy O Rodzinnych Ogrodach Działkowych
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dzia∏ ki na wska za nà przez sie bie oso b´ sta nie si´ sku tecz ny.
Oso ba nie zga dza jà ca si´ z de cy zjà sto wa rzy sze nia o od mo wie za twier dze nia

umo wy prze no szà cej pra wo do dzia∏ ki, b´ dzie mo g∏a za skar ̋ yç jà do sà du.

„Dzie dzi cze nie” dzia∏ ki.

Pra wo do dzia∏ ki w ROD nie b´ dzie pod le ga ∏o dzie dzi cze niu w ro zu mie -
niu prze pi sów ko dek su cy wil ne go. Jed nak pra wa osób bli skich zmar ∏e go
dzia∏ kow ca b´ dà za bez pie czo ne po przez rosz cze nie o usta no wie nie na ich
rzecz pra wa do dzia∏ ki. 

Je ̋ e li obo je ma∏ ̋ on ko wie mie li pra wo do dzia∏ ki, to pra wo za cho wa ˝y -
jà cy. Je Êli po zo sta ∏y przy ˝y ciu nie b´ dzie po sia da∏ pra wa, to przy s∏u gi waç
mu b´ dzie pierw szeƒ stwo, wy star czy ˝e w ter mi nie do 6 mie si´ cy od Êmier -
ci wspó∏ ma∏ ̋ on ka z∏o ̋ y oÊwiad cze nie, i˝ chce wstà piç w pra wa po zmar ∏ym
ma∏ ̋ on ku. Je Êli nie z∏o ̋ y ta kie go oÊwiad cze nia, rosz cze nie o usta no wie nie
pra wa do dzia∏ ki po zmar ∏ym przej dzie na in ne oso by bli skie zmar ∏e go. Ter -
min na z∏o ̋ e nie te go ro dza ju wnio sku przez oso b´ bli skà b´ dzie wy no si∏
ko lej ne 3 mie sià ce.

Je Êli zmar ∏y nie po zo sta wa∏ w zwiàz ku ma∏ ̋ eƒ skim, wów czas in ne oso by
bli skie b´ dà mo g∏y w ter mi nie 6 mie si´ cy od Êmier ci dzia∏ kow ca wy stà piç 
z rosz cze niem o wstà pie nie w pra wo do dzia∏ ki.

W przy pad ku zg∏o sze nia si´ kil ku upraw nio nych (np. dwój ki dzie ci) 
o tym, kto otrzy ma pra wo za de cy du je sàd. Orze ka jàc, b´ dzie bra∏ pod uwa -
g´ w szcze gól no Êci oko licz noÊç, czy da na oso ba ko rzy sta ∏a z dzia∏ ki wraz ze
zmar ∏ym. 

Po dat ki od sto wa rzy sze nia i dzia∏ kow ca?

Zgod nie z pro jek tem za rów no dzia∏ kow cy, jak i sto wa rzy sze nia, b´ dà
zwol nie ni z po dat ków. Istot nym ar gu men tem w tej kwe stii jest fakt, i˝ Try -
bu na∏ nie za ne go wa∏ zwol nie nia dla dzia∏ kow ców. Za kwe stio no wa∏ zwol -
nie nie PZD, ale dla te go, ˝e by∏ je dy nà or ga ni za cjà dzia∏ kow ców zwol nio nà
z po dat ków. Sa me go zwol nie nia od po dat ków dla ta kich or ga ni za cji nie za -
ne go wa∏. Pro jekt uwzgl´d nia to sta no wi sko - zwol nie niu b´ dzie pod le ga ∏o
ka˝ de sto wa rzy sze nie ogro do we. B´ dzie to ko rzyst ne dla sa mych dzia∏ kow -
ców. Sto wa rzy sze nie two rzà wszak sa mi dzia∏ kow cy, a wi´c to oni by li by
zmu sze ni po no siç kosz ty po dat ków p∏a co nych przez sto wa rzy sze nie. 

12.

13.



12

W ogro dach nie ma bo wiem in nych pie ni´ dzy, ni˝ po cho dzà ce ze sk∏a dek
dzia∏ kow ców.

Op∏a ty w ogro dzie.

Obo wiàz kiem ka˝ de go dzia∏ kow ca wy ni ka jà cym z art. 37 pro jek tu, nie za -
le˝ nie od te go, czy jest cz∏on kiem sto wa rzy sze nia ogro do we go, czy te˝ nie,
jest uisz cza nie op∏at zwià za nych z funk cjo no wa niem ogro du. Sà to wy dat ki
prze zna czo ne na in we sty cje, me dia, utrzy ma nie in fra struk tu ry, po rzàd ku 
i czy sto Êci oraz kosz ty za rzà dza nia ROD. 

W mia r´ uza sad nio nych po trzeb wy so koÊç op∏at wno szo nych przez dzia∏ -
kow ców mo ̋ e ule gaç zmia nie. De cy zj´ w tej spra wie po dej mie wal ne ze -
bra nie cz∏on ków sto wa rzy sze nia za rzà dza jà ce go ogro dem. Pro jekt da je
dzia∏ kow co wi pra wo za kwe stio no wa nia pod wy˝ ki na dro dze sà do wej. 

Za sa dy usta la nia i uisz cza nia op∏at ogro do wych okre Êli sta tut sto wa rzy -
sze nia ogro do we go. 

No we za sa dy li kwi da cji ROD.

Pod sta wo wym ce lem pro jek tu, w za kre sie za sad li kwi da cji ROD, jest za -
cho wa nie praw dzia∏ kow ców nie za kwe stio no wa nych przez Try bu na∏. Do ty -
czy to od szko do waƒ za utra co nà w∏a snoÊç dzia∏ kow ców i sto wa rzy sze nia
oraz od two rze nia ROD (art. 24 i 25). Jed no cze Ênie prze pi sy zwi´k sza jà
upraw nie nia w∏a Êci cie la nie ru cho mo Êci.

No wo Êcià b´ dzie roz ró˝ nie nie try bu li kwi da cji w za le˝ no Êci od spo so bu
na by cia praw do nie ru cho mo Êci przez sto wa rzy sze nie. W przy pad ku na by -
tych nie od p∏at nie, ich w∏a Êci cie lo wi b´ dzie przy s∏u gi wa ∏o pra wo zg∏o sze nia
˝à da nia li kwi da cji ROD, gdy je go funk cjo no wa nie b´ dzie sprzecz ne z miej -
sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Jed nak ̋ e zg∏o sze nie
ta kie go ˝à da nia zwià za ne b´ dzie z obo wiàz kiem przed sta wie nia pro po zy cji
nie ru cho mo Êci za mien nej oraz za gwa ran to wa niem od two rze nia ROD i wy -
p∏a ty od szko do waƒ dzia∏ kow com i sto wa rzy sze niu (art. 22 ust. 2). Na to -
miast w przy pad ku praw na by tych od p∏at nie, li kwi da cja ROD mo˝ li wa b´ -
dzie wy ∏àcz nie na cel pu blicz ny uza sad nia jà cy wy w∏asz cze nie (art. 22 ust. 1).
W ta kim przy pad ku li kwi da cja b´ dzie si´ od by waç zgod nie z usta wà o go -
spo dar ce nie ru cho mo Êcia mi lub usta wa mi szcze gól ny mi, jak spe cu sta wa
dro go wa, wa ∏o wa czy ko le jo wa.   

14.

15.
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Ko lej nà no wo Êcià b´ dzie re gu la cja cz´ Êcio wej li kwi da cji ROD (art. 27
ust. 2),  gdy obej mie nie wi´ cej ni˝ 10% je go po wierzch ni i nie wi´ cej ni˝ 
10 dzia ∏ek ro dzin nych. Pro jekt wpro wa dza wów czas mo˝ li woÊç zwol nie nia
pod mio tu li kwi du jà ce go z obo wiàz ku za pew nie nia nie ru cho mo Êci za mien -
nej i od two rze nia ogro du, w to miej sce wcho dzi od szko do wa nie. Po dob ne
b´ dzie w przy pad ku li kwi da cji cz´ Êci ROD, w któ rym z uwa gi na fakt po zo -
sta wa nia tzw. „wol nych” dzia ∏ek, dzia∏ kow cy z cz´ Êci pod le ga jà cej li kwi da -
cji b´ dà mo gli otrzy maç dzia∏ ki za mien ne bez od twa rza nia ogro du (art. 27
ust. 3).

Pra wa dzia∏ kow ca w przy pad ku li kwi da cji ROD.

Pro jekt w pe∏ ni za bez pie cza in te re sy dzia∏ kow ca w przy pad ku li kwi da cji
ROD. Pod miot li kwi du jà cy obo wià za ny b´ dzie wy p∏a ciç dzia∏ kow co wi od -
szko do wa nie za sk∏ad ni ki ma jàt ko we znaj du jà ce si´ na dzia∏ ce, a sta no wià -
ce je go w∏a snoÊç (art. 25 ust. 1 pkt 1). Wy so koÊç od szko do wa nia usta li rze -
czo znaw ca ma jàt ko wy. Po za wy p∏a tà od szko do wa nia, dzia∏ kow co wi b´ dzie
przy s∏u gi wa ∏o pra wo do dzia∏ ki za mien nej. 

Za sad ni czo li kwi da cja ogro du b´ dzie mo g∏a na stà piç po za okre sem we -
ge ta cji ro Êlin, tj. od 1 li sto pa da do 31 mar ca. Wy jàt ko wo, gdy li kwi da cja na -
stà pi w okre sie we ge ta cji, dzia∏ kow co wi b´ dzie przy s∏u gi waç do dat ko we
od szko do wa nie w wy so ko Êci war to Êci prze wi dy wa nych plo nów. 

Pra wo do dzia∏ ki za mien nej.

Pra wo do dzia∏ ki za mien nej b´ dzie rosz cze niem przy s∏u gu jà cym dzia∏ -
kow co wi w sto sun ku do sto wa rzy sze nia ogro do we go, w ra zie utra ty dzia∏ ki
na sku tek li kwi da cji ROD. ˚à da nie b´ dzie mu sia ∏o zo staç zg∏o szo ne do
sto wa rzy sze nia na pi Êmie, naj póê niej w ter mi nie 3 mie si´ cy od li kwi da cji
ROD. 

Pra wo po wsta nie w przy pad ku li kwi da cji, przy któ rej pod miot li kwi du jà -
cy b´ dzie mia∏ obo wià zek za pew nie nia nie ru cho mo Êci za mien nej lub gdy 
w ROD li kwi do wa nym cz´ Êcio wo znaj du jà si´ wol ne dzia∏ ki, w iloÊç co naj -
mniej rów nej licz bie dzia ∏ek li kwi do wa nych. Art. 43 pro jek tu wy raê nie
wska zu je, i˝ fak tycz nym be ne fi cjen tem pra wa zo bo wià zu jà ce go pod miot li -
kwi du jà cy do od two rze nia ROD, jest dzia∏ ko wiec.

16.

17.
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Rosz cze nia do ROD – pra wa dzia∏ kow ców.

Do tej po ry dzia∏ kow cy ko rzy sta li z ochro ny praw nej prze wi dzia nej 
w art. 24 usta wy o ROD. Prze pis ten zo sta∏ nie ste ty uchy lo ny przez TK. Po -
wsta ∏a lu ka w pra wie, któ ra do pusz cza zwra ca nie te re nów ROD z dzia∏ -
kow ca mi, bez za bez pie cze nia ich praw. Usu wa jà art. 28 i 29 pro jek tu. 
W przy pad ku rosz cze nia do pusz cza jà li kwi da cj´ ROD i zwrot nie ru cho mo -
Êci, ale gwa ran tu jà od szko do wa nie dla dzia∏ kow ców oraz sto wa rzy sze nia.
Po nad to sto wa rzy sze niu przy zna no pra wo do udzia ∏u w po st´ po wa niu rosz -
cze nio wym – b´ dzie mia ∏o wp∏yw na wy nik po st´ po wa nia, któ re do ty ka
bez po Êred nio praw dzia∏ kow ców. 

Z li kwi da cjà i zwro tem nie ru cho mo Êci zaj mo wa nej przez ROD b´ dzie my
mie li do czy nie nia, gdy paƒ stwo prze j´ ∏o nie ru cho moÊç nie zgod nie z pra -
wem al bo cel wy w∏asz cze nia nie zo sta∏ zre ali zo wa ny, np. nie ru cho moÊç wy -
w∏asz czo no pod bu do w´ dro gi ale prze ka za no pod ogród. W za le˝ no Êci od
sy tu acji zo bo wià za nym do wy p∏a ty od szko do wa nia dla dzia∏ kow ców b´ dzie
paƒ stwo lub gmi na. Je ̋ e li nie zro bi te go do bro wol nie, dzia∏ ko wiec b´ dzie
mia∏ pra wo wy stà piç do sà du. 

Po nad to, je ̋ e li w efek cie zwro tu cz´ Êci ROD, np. cen tral nej, po zo sta ∏y
ob szar nie b´ dzie nada wa∏ si´ do dal sze go u˝yt ko wa nia, sto wa rzy sze nie b´ -
dzie mo g∏o ˝à daç li kwi da cji po zo sta ∏ej cz´ Êci na za sa dach ogól nych.

W ce lu uspraw nie nia od zy ski wa nia od szko do wa nia zo sta∏ wpro wa dzo ny
wy móg, aby w de cy zji o zwro cie wy w∏asz czo nej nie ru cho mo Êci by ∏a okre Êla -
na war toÊç sk∏ad ni ków ma jàt ko wych znaj du jà cych na dzia∏ kach i te re nie
ogro du, któ ry ma byç zwró co ny. W ten spo sób, dzia∏ kow cy i sto wa rzy sze nie
prak tycz nie na tych miast po zna jà wy so koÊç przy s∏u gu jà ce go im od szko do -
wa nia. Gdy je za kwe stio nu jà, b´ dà mo gli za ̋ à daç usta le nia wy so ko Êci od -
szko do wa nia przez sàd. 

Ochro na sà do wa praw dzia∏ kow ców.

Pro jekt usta wy przy zna je dzia∏ kow com sze reg fun da men tal nych praw 
i gwa ran cj´ ich re ali za cji. Po sze rzo no mia no wi cie za kres spraw pod da nych
kon tro li sà do wej. W szcze gól no Êci pro jekt prze wi du je mo˝ li woÊç skie ro wa -
nia spra wy na dro g´ sà do wà w ra zie spo ru do ty czà ce go: 

• wy po wie dze nia umo wy o pra wo do dzia∏ ki,
• wy na gro dze nia za w∏a snoÊç na nie sieƒ na dzia∏ ce,

18.

19.



15

• od mo wy zgo dy na prze nie sie nie praw do dzia∏ ki,
• pra wa do dzia∏ ki po zmar ∏ym dzia∏ kow cu,
• pod wy˝ ki op∏at ogro do wych,
• cz∏on ko stwa w sto wa rzy sze niu ogro do wym.
W ce lu uspraw nie nia roz pa try wa nia po wy˝ szych spraw, pro jekt wpro wa -

dza okre Êlo ne ter mi ny na do cho dze nie po szcze gól nych rosz czeƒ. Prze wi -
dzia no rów nie˝ ko niecz noÊç prze pro wa dze nia po st´ po wa nia po jed naw cze -
go, ja ko wa run ku wnie sie nia spra wy do sà du. Ta kie po st´ po wa nie, prze pro -
wa dza ne przez ko mi sj´ roz jem czà sto wa rzy sze nia, sta no wi ∏o by pró b´ po lu -
bow ne go roz wià za nia spo ru bez po trze by kie ro wa nia spra wy do sà du. 
W kon se kwen cji – dzi´ ki po wy˝ szym roz wià za niom – dzia∏ kow cy b´ dà ko -
rzy sta li z pe∏ ni ochro ny swo ich praw. 

No we ROD.

Two rze nie ogro dów ma od by waç si´ na grun tach sta no wià cych  w∏a snoÊç
Skar bu Paƒ stwa, sa mo rzà du te ry to rial ne go oraz sto wa rzy szeƒ ogro do wych
(art. 10). Za cho wa no za tem za sa d´ za k∏a da nia ROD na te re nach pu blicz -
nych lub sto wa rzy szeƒ. Unor mo wa nia za war te w pro jek cie (art. 11) przyj -
mu jà, ˝e prze ka zy wa nie grun tów na rzecz sto wa rzy szeƒ od by waç si´ b´ dzie
na za sa dach okre Êlo nych w usta wie o go spo dar ce nie ru cho mo Êcia mi.

For my praw ne prze ka zy wa nia grun tów pod ROD to: sprze da˝ z mo˝ li -
wo Êcià bo ni fi kat, usta no wie nie u˝yt ko wa nia na czas nie ozna czo ny, usta no -
wie nie u˝yt ko wa nia wie czy ste go.

Od wo li w∏a Êci cie la b´ dzie za le ̋ a ∏o, czy usta no wi ty tu∏ praw ny od p∏at nie,
czy nie od p∏at nie. Ta kie roz wià za nie nie zmu sza w∏a Êci cie li, a je dy nie da je
mo˝ li woÊç. Pro jekt po zo sta wia, nie za kwe stio no wa ne przez TK roz wià za -
nia do ty czà ce obo wiàz ków gmin w za kre sie do pro wa dze nia do ROD me -
diów, oraz za sa d´, ˝e grun ty prze zna cza ne pod ROD po win ny byç zre kul -
ty wo wa ne i zme lio ro wa ne. 

Re gu la cja sta nu praw ne go ROD.

Po mi mo wie lo let nich dzia ∏aƒ zwià za nych z re gu la cjà sta nu praw ne go, do
dnia dzi siej sze go, w sto sun ku do bli sko 14 000 ha grun tów ROD, PZD nie
jest w sta nie wy le gi ty mo waç si´ ty tu ∏em praw nym, za bez pie cza jà cym osta -
tecz nie pra wa dzia∏ kow ców. 

20.
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Od za ∏o ̋ y cie li ogro dów (za k∏a dów pra cy, gmin) PZD cz´ sto otrzy my wa∏
bo wiem tyl ko szczàt ko we do ku men ty do ty czà ce praw do grun tów. Dla te go
dzi siaj le gal noÊç ist nie nia wie lu ROD jest kwe stio no wa na. Pro jekt za wie ra
pro po zy cje ma jà ce osta tecz nie ure gu lo waç te kwe stie. 

W prze cià gu 2 lat od wej Êcia w ˝y cie usta wy, w∏a dze b´ dà mo g∏y zli kwi -
do waç ta ki ROD na uprosz czo nych za sa dach – bez od twa rza nia ogro du, 
a je dy nie p∏a càc od szko do wa nie za ma jà tek dzia∏ kow ców i sto wa rzy sze nia.
Je ̋ e li w tym ter mi nie nie wy da dzà de cy zji o li kwi da cji, sto wa rzy sze nie na -
b´ dzie pra wo u˝yt ko wa nia do nie ru cho mo Êci zaj mo wa nej przez ROD. 

Do pusz czal noÊç li kwi da cji ROD w tym try bie b´ dzie te˝ ogra ni czo na.
Pro jekt wy ∏à cza jà je ̋ e li te ren ROD prze zna czo no w miej sco wym pla nie
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod ogród dzia∏ ko wy, al bo ROD funk -
cjo nu je po nad 30 lat, a na by cie w∏a sno Êci grun tu przez paƒ stwo lub gmi n´
na stà pi ∏o w zwiàz ku z za k∏a da niem bàdê funk cjo no wa niem na nim ogro du,
oraz gdy ogród, w chwi li wej Êcia w ˝y cie usta wy o pra cow ni czych ogro dach
dzia∏ ko wych z 1981 r., mia∏ usta lo nà lo ka li za cj´ sta ∏à, al bo prze kszta∏ ci∏ si´
z ogro du cza so we go w sta ∏y na mo cy prze pi sów usta wy. 

Zmia ny w in nych usta wach.

W pro jek cie do ko na no zmian w okre Êlo nych usta wach. Wi´k szoÊç z nich
po le ga na za gwa ran to wa niu cià g∏o Êci praw nej, czy li za pew nie niu przy sz∏ym
sto wa rzy sze niom ogro do wym wszyst kich upraw nieƒ, któ re obec nie przy s∏u -
gu jà PZD. Pro jekt za k∏a da rów nie˝ in ne zmia ny w obo wià zu jà cych prze pi -
sach. Zmie rza jà one do wpro wa dze nia dwóch istot nych mo dy fi ka cji. Po
pierw sze, cho dzi o umo˝ li wie nie sto wa rzy sze niom na by wa nie grun tów pu -
blicz nych w dro dze bez prze tar go wej,  co upro Êci pro ce du ry zwià za ne z two -
rze niem ROD i przy s∏u ̋ y si´ do ich po wsta wa nia. Po dru gie, pro jekt re gu -
lu je tryb usta la nia od szko do waƒ dla dzia∏ kow ców i ich or ga ni za cji przy li -
kwi da cji ROD pod dro gi – ich sy tu acja zo sta nie zrów na na z in ny mi pod -
mio ta mi, któ rych grun ty przej mo wa ne sà pod bu do w´ dróg pu blicz nych. 

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dzia∏ ko wych

ul. Bo bro wiec ka 1; 00-728 War sza wa 

www.ocal my ogro dy.pl
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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


