
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

 

o rodzinnych ogrodach działkowych 

 

(druk nr 503) 

 

 

USTAWA z dnia 6 maja 1981 r. O PRACOWNICZYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, późn. zm.) 

 

Art. 11. 

1. (uchylony). 

2. Decyzja o likwidacji czasowego ogrodu działkowego powinna być wydana co najmniej 

na rok przed terminem, na który udzielona została lokalizacja. Likwidacja czasowego 

ogrodu następuje bez odszkodowania. 

[3. W braku decyzji, o której mowa w ust. 2, czasowy rodzinny ogród działkowy staje się 

ogrodem stałym.] 

<3. W braku decyzji, o której mowa w ust. 2, czasowy rodzinny ogród działkowy staje 

się ogrodem stałym, a nieruchomość zajęta przez ten ogród przechodzi w 

nieodpłatne użytkowanie w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) na rzecz stowarzyszenia ogrodowego 

prowadzącego rodzinny ogród działkowy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. O PODATKU ROLNYM (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 

poz. 969, z późn. zm.) 

Art. 12. 

1. Zwalnia się od podatku rolnego: 

1) użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione 

na użytkach rolnych; 

2) grunty położone w pasie drogi granicznej; 

3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały 

zniszczone wskutek robót drenarskich; 

4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie 

już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 
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a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, 

nabyte w drodze umowy sprzedaży, 

b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 

c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe 

zagospodarowanie; 

5) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 

lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania; 

6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok 

następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów; 

7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że 

zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych 

gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w 

stosunku do tych samych gruntów; 

8) użytki ekologiczne; 

9) grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę; 

10) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach; 

11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i 

utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

12) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych, którzy: 

a) osiągnęli wiek emerytalny, 

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, 

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo 

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. 

2. Od podatku rolnego zwalnia się również: 

1) uczelnie; 

2)  publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową; 

3)  instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w 

odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w 

art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, 

poz. 619); 

4)  prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 

1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej - 

w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone 

decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu 

aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego 

zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów 

niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym 
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mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady 

aktywności zawodowej; 

5)  instytuty badawcze; 

5a)  przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na 

zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele 

prowadzonych badań i prac rozwojowych; 

[6) Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu 

rodzinnych ogrodów działkowych.] 

<6) stowarzyszenia ogrodowe oraz działkowców w rozumieniu ustawy z dnia 22 

listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. poz. ….), w 

odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych przez rodzinne ogrody 

działkowe.> 

3. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub 

prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów 

lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. 

4. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, 

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub 

obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 

100 ha. 

5. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje 

się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego 

małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. 

6. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się ulgę w 

podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim 

roku o 50 %. 

7. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 

drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte 

uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. 

8. Za trwałe zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7, uważa się 

objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat. 

9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 7. 

10. Z tytułu zwolnienia od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, jednostkom 

samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów. 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 10, kierując się 

potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów. 

12. Zwolnienie od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de 

minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 

2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 

L 379 z 28.12.2006). 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 13d. 

[1. Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12, a także w 

art. 13b stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie 

decyzji wydanej na wniosek podatnika.] 

<1. Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12, a 

także w art. 12 ust. 2 pkt 6 oraz w art. 13b stosuje się z urzędu, a pozostałe 

zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.> 

2. Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa w art. 13, należy dołączyć zestawienie 

poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi 

odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków. 

3. Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

4. W przypadku zbiegu prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów, przy ustalaniu 

zobowiązania podatkowego w zakresie podatku rolnego na dany rok podatkowy w 

pierwszej kolejności stosuje się ulgi określone w art. 13b, następnie w art. 12, w art. 13a i 

w art. 13. Podstawę obliczenia ulgi z danego tytułu stanowi należny podatek po 

zastosowaniu ulgi z tytułu poprzedzającego. 

5. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego 

następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub 

obiekty budowlane: 

1) grunty; 

2) budynki lub ich części; 

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

[2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej.] 

<2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy oraz grunty zajęte przez 

rodzinne ogrody działkowe.> 

3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: 

1) pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub 

organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, 
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przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów 

konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy 

ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych; 

2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z 

wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 

elektrowni wodnych; 

2a) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi; 

3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów 

marszałkowskich; 

4) grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o 

drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. 

 

Art. 7. 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o 

transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: 

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym 

przewoźnikom kolejowym lub 

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez 

przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez 

udostępniania jej innym przewoźnikom, lub 

c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1 435 mm; 

1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków 

- do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie 

dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, 

wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie 

przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na 

działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie 

kolejowym; 

2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty; 

2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub 

przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, 

zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach 

portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 

5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający 

portem lub przystanią morską; 

3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk 

użytku publicznego; 

4) budynki gospodarcze lub ich części: 
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a) służące działalności leśnej lub rybackiej, 

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności 

rolniczej, 

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej; 

5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia 

statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, 

nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do 

prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i 

bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży; 

6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich 

utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych; 

8) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a 

także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu 

celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach 

przyrody; 

8a) będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym 

dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne 

zbiorniki wodne; 

9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w 

międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe; 

10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, 

z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: 

a) osiągnęli wiek emerytalny, 

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, 

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo 

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 

12) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające 

norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów 

gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą; 

13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych 

grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży 

produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy 

lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o 

grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 

Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim; 

14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 
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2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również: 

1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na 

działalność gospodarczą; 

2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową; 

3)  instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w 

odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, 

o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania 

zajętych na działalność gospodarczą; 

4)  prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 

1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w 

zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie 

zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej 

lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie 

tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w 

posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy 

chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej; 

5)  instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na 

działalność gospodarczą; 

5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach 

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele 

prowadzonych badań i prac rozwojowych; 

[6) Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na 

działalność gospodarczą.] 

<6) stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o 

rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. poz. ….);> 

<7) działkowców w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych od gruntów stanowiących ich działkę.> 

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż 

określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie 

ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. 

4. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom 

samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za 

przedmioty opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na 

podstawie innych przepisów niniejszej ustawy. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się 

potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w 

opłatach i podatkach. 
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6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot 

utraconych dochodów ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. 

6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc 

de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 

grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. 

Urz. UE L 379 z 28.12.2006). 

6b. (uchylony). 

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą 

zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

 

Art. 40. 

1. Uchyla się, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy ustaw szczególnych przyznające ulgi i 

zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych oraz znosi się przyznane na 

podstawie tych przepisów ulgi i zwolnienia. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ulg i zwolnień od podatku dochodowego przysługujących na 

podstawie przepisów ustaw: 

1) (uchylony); 

2) (uchylony); 

3) z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości 

(Dz. U. Nr 6, poz. 36, z późn. zm.); 

4) (uchylony); 

5) z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 

26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484); 

6) (uchylony); 

7) (uchylony); 

[8) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1419, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 223, 

poz. 1475).] 

<8) ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 

poz. ….).> 
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623, z późn. zm.) 

Art. 29. 

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b) płyt do składowania obornika, 

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m
3
, 

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m
3
 i wysokości nie 

większej niż 4,50 m, 

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m
2
; 

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz 

przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m
2
, 

przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na 

każde 500 m
2
 powierzchni działki; 

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m
3
 na 

dobę; 

[4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o 

powierzchni zabudowy do 25 m
2
 w miastach i do 35 m

2
 poza granicami miast oraz 

wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;] 

<4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach 

działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
 oraz wysokości do 5 m przy 

dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;> 

5) wiat przystankowych i peronowych; 

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m
2
, służących jako 

zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach 

stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei; 

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

8) parkometrów z własnym zasilaniem; 

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 

11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 

przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie 

określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed 

upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele 

gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 
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14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia 

poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m
2
; 

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu 

do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: 

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 

b) uprawiania wędkarstwa, 

c) rekreacji; 

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych 

umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich 

wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 

7 m
3
, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych; 

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20b) kanalizacji kablowej; 

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód 

podziemnych, 

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości 

wód podziemnych, 

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

22) obiektów małej architektury; 

23) ogrodzeń; 

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów 

używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i 

pomiarach geodezyjnych; 

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty 

wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na 

terenach przeznaczonych na ten cel; 

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu. 

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków; 

2) (uchylony); 
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3) (uchylony); 

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m; 

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na 

obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i 

podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym; 

7) (uchylony); 

8) (uchylony); 

9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: 

a) ziemnych stawów hodowlanych, 

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach 

parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich 

otulin; 

10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 

m
3
/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych; 

11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 

12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), 

w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi; 

13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu 

spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz 

torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i 

nachyleń skarp podwodnych akwenu; 

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 

15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych; 

16)  montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy 

elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych; 

17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej. 

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1205) 

Art. 2. 

1. Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty: 

1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 

2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla 

potrzeb rolnictwa; 

3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz 

innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz 

przetwórstwu rolno-spożywczemu; 

4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej 

uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; 

5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym 

również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; 

[6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;] 

<6) rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;> 

7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i 

przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji 

ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; 

8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; 

9) torfowisk i oczek wodnych; 

10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych. 

2. Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty: 

1) określone jako lasy w przepisach o lasach; 

2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej; 

3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. 

3. Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami 

wpisanymi do rejestru zabytków. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z 

2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) 

Art. 37. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie 

wieczyste w drodze przetargu. 

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 
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1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, 

stosownie do art. 34; 

2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego 

oraz między tymi jednostkami; 

3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2; 

4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny; 

5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 

6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w 

użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, 

jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości; 

7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej 

państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji; 

8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie 

jest położona; 

9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych 

współwłaścicieli nieruchomości; 

10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane 

stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej; 

11)  jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli 

sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór 

partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej 

ustawy; 

12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1; 

13) jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133) lub właściwych 

podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia 

Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012; 

14)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy 

obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. 

o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789). 

3. Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a 

odpowiednia rada lub sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność 

jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, 

mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod 

budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo 

innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są 

to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. 

Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, 
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która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli 

nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego 

nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden 

podmiot spełniający powyższe warunki. 

4. Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia 

rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tych umów. 

[4a. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem, najemcą 

lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego.] 

<4a. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem, 

najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego lub 

użytkownikiem nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z 

dnia 22 listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. poz. ….).> 

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może odstąpić od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 i 4, w odniesieniu do nieruchomości, o 

których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której 

mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, bez konieczności odpowiednio zwolnienia z obowiązku lub 

wyrażenia zgody przez wojewodę. 

 

Art. 68. 

1. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na 

podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli 

nieruchomość jest sprzedawana: 

1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych 

celów publicznych; 

2) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, 

opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, 

wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością 

zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej 

działalności pożytku publicznego; 

[3) organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na ogrody działkowe;] 

<3) stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

o rodzinnych ogrodach działkowych z przeznaczeniem na rodzinne ogrody 

działkowe;> 

4) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od 

niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.; 

5) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego; 

6) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, 

na cele działalności sakralnej; 

7) jako lokal mieszkalny; 

8) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2; 
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9) spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności 

lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych; 

10) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6, z zastrzeżeniem, że nieruchomość 

przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe; 

11) podmiotom, o których mowa w art. 61 ust. 1. 

1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym 

cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo 

użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny 

lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości. 

1b. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, 

określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek 

procentowych. 

2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele 

uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości 

stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest 

zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot 

następuje na żądanie właściwego organu. 

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku: 

1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b; 

2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego; 

3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa; 

4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość 

przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe; 

5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone 

zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo 

nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. 

2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała 

nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 

10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, 

licząc od dnia pierwotnego nabycia. 

2c. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych 

przypadkach niż określone w ust. 2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. 

3. Ustaloną, zgodnie z art. 67, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru 

zabytków obniża się o 50 %. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody 

albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę. 

3a. Zgoda, o której mowa w ust. 2c i 3, może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości. 

4. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, stosuje 

się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy. 

 

 

 

 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232 i 1238) 

Art. 294. 

Zwolniony z opłat jest pobór wody: 

1) dokonywany na potrzeby przerzutów wody; 

2) na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co 

najmniej nie gorszej jakości; 

3) powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub 

elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, 

pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód 

pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem; 

4) na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących 

energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej 

ilości wody co najmniej nie gorszej jakości; 

4a) na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań 

sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej; 

5) na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod 

warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z 

pozwoleniem; 

<5a) na potrzeby nawadniania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych;> 

6) na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów 

leśnych; 

7) pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i 

zakładów górniczych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH 

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG 

PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) 

 

[Art. 11j. 

Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nie stosuje się art. 17-22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o 

rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.).] 

<Art. 11j. 

Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów art. 18–24 ustawy 

z dnia 22 listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. poz….).> 
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Art. 18. 

1. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu 

nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie 

wysokości odszkodowania. 

1a. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 12 ust. 4, lub na prawie użytkowania 

wieczystego tych nieruchomości są ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, wysokość 

odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi 

wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw. 

1b. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub 

użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 1e i 1f, i 

wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych 

ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może 

przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 

1c. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 12 ust. 4, lub na prawie użytkowania 

wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z 

tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności 

zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. 

Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności 

zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. 

1d. Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustaloną na 

dzień, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. 

1e. W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 

nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne 

pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia: 

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17, 

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo 

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub 

wartości prawa użytkowania wieczystego. 

1f. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został 

wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, 

przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu 

zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10.000 zł w 

odniesieniu do tej nieruchomości. 

[1g. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy 

rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. 

o rodzinnych ogrodach działkowych podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja 

rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, zobowiązany jest: 

1) wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców - odszkodowanie za stanowiące 

ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach; 
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2) wypłacić Polskiemu Związkowi Działkowców - odszkodowanie za stanowiące jego 

własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do 

zapewnienia funkcjonowania ogrodu; 

3) zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.] 

<1g. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy 

rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 22 

listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, podmiot, w którego interesie 

nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, zobowiązany 

jest: 

1) wypłacić działkowcom – odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, 

urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach; 

2) wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie za stanowiące jego 

własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do 

zapewnienia funkcjonowania ogrodu; 

3) zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.> 

<1h. Obowiązki wynikające z ust. 1g ustalane są w decyzji wydanej przez organ, o 

którym mowa w art. 12 ust. 4a.> 

2. (uchylony). 

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według 

zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2006 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH 

CYWILNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.) 

 

Art. 104. 

[1. Nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje pożytku publicznego działające na 

podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem 

spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

873, z późn. zm.) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na 

podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.] 

<1. Nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje pożytku publicznego działające 

na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 

wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności 

gospodarczej, stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. poz. …), a także organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
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poz. 1536, z późn. zm.) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania 

publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.> 

2. Innym organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu 

działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich 

własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową, 

oświatową, kulturalną, sportową, dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony 

konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów 

sądowych, sąd uwzględnia przede wszystkim statutowe cele działalności danej 

organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania 

cywilnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA 

DO REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH 

(Dz. U. Nr 143, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 951) 

 

[Art. 18. 

Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o pozwoleniu 

na realizację inwestycji nie stosuje się art. 17-22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. 

Nr 201, poz. 1237 i Nr 223, poz. 1475).] 

<Art. 18. 

Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o 

pozwoleniu na realizację inwestycji nie stosuje się przepisów art. 18–24 ustawy z dnia 22 

listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. poz….).> 

 

Art. 21. 

1. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1, ustala się według stanu 

nieruchomości w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przez organ 

I instancji oraz według wartości tej nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie 

wysokości odszkodowania. 

2. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 9 pkt 5, lub na prawie użytkowania 

wieczystego tych nieruchomości są ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, wysokość 

odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi albo użytkownikowi 

wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw. 

3. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi albo 

użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot odszkodowań, o których mowa w ust. 

7 i 8, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych 

ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może 

przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 
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4. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, lub na prawie 

użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość 

odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia 

głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą 

hipoteką. 

5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 4, podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia 

głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. 

6. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 4, w wysokości ustalonej na dzień, o którym 

mowa w ust. 1, wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. 

7. Jeżeli dotychczasowy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej 

decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, odpowiednio, wyda tę nieruchomość lub 

wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia: 

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, 

o której mowa w art. 25, 

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji 

rygoru natychmiastowej wykonalności, 

3) w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości 

lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 

8. Jeżeli decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji dotyczy nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal 

mieszkalny, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 20 w ust. 1, 

przysługującego dotychczasowemu właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu 

zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10.000 zł w 

odniesieniu do tej nieruchomości. 

9. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, są zlokalizowane obiekty 

infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań 

własnych, zrealizowane lub realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie powiększa 

się o kwotę podlegających zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z 

odsetkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwrotu dofinansowania. 

Odszkodowanie w części przenoszącej odszkodowanie należne na zasadach 

wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych przepisów, zwrotu 

dofinansowania wraz z należnymi odsetkami. 

[10. W przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji dotyczy rodzinnych 

ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o 

rodzinnych ogrodach działkowych podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja 

rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, zobowiązany jest: 

1) wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców - odszkodowanie za stanowiące 

ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach; 

2) wypłacić Polskiemu Związkowi Działkowców - odszkodowanie za stanowiące jego 

własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego 
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przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do 

zapewnienia funkcjonowania ogrodu; 

3) zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.] 

<10. W przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji dotyczy 

rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 22 

listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, podmiot, w którego interesie 

nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, zobowiązany 

jest: 

1) wypłacić działkowcom – odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, 

urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach; 

2) wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie za stanowiące jego 

własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do 

zapewnienia funkcjonowania ogrodu; 

3) zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu 

działkowego.> 

11. Stronie odwołującej się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, wypłaca się, na 

jej wniosek, kwotę określoną w tej decyzji. Wypłata tej kwoty nie ma wpływu na 

prowadzone postępowanie odwoławcze. 

12. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według 

zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI 

W ZAKRESIE OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INWESTYCJI 

TOWARZYSZĄCYCH (Dz. U. Nr 135, poz. 789 oraz z 2012 r. poz. 951) 

 

[Art. 21. 

Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu 

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się art. 17-22 ustawy z 

dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z 2006 r. 

Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 223, poz. 1475).] 

<Art. 21. 

Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu 

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów art. 

18–24 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 

poz….).> 

 

Art. 27. 

1. Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do 

nieruchomości, o których mowa w art. 24 ust. 3, 4 i 7, przysługuje odszkodowanie. 
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2. W terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, wojewoda ustala 

wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji. Decyzja jest 

niezaskarżalna. 

3. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie operatu 

szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu 

nieruchomości oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przez organ pierwszej instancji albo w 

dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega 

waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 4, wysokość odszkodowania przysługującego 

dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę 

równą wartości odszkodowania ustalonego z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw 

rzeczowych. 

5. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub 

użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 9, i 

wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych 

ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może 

przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 

Roszczenia osób uprawnionych z tytułu ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się 

według pierwszeństwa tych praw, ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, lub na prawie użytkowania 

wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z 

tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności 

zabezpieczonej hipoteką, w zakresie, w jakim wierzytelność ta nie wygasła, wraz z 

odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień spłaty wierzyciela 

hipotecznego. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego 

wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. 

7. Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się 

osobom, którym te prawa przysługiwały. Wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia 

ograniczonych praw rzeczowych nie może przekraczać wartości nieruchomości ustalonej 

zgodnie z ust. 3. 

8. Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają 

przekazaniu do depozytu sądowego na okres 10 lat. 

9. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, są zlokalizowane obiekty 

infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań 

własnych, zrealizowane lub realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie przysługuje 

jednostce samorządu terytorialnego w wysokości kwot podlegających zwrotowi środków 

pochodzących z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi zgodnie z przepisami 

regulującymi zasady zwrotu dofinansowania. Odszkodowanie przyznaje się pod 

warunkiem rozwiązującym dokonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w trybie 

i terminie wynikającym z właściwych przepisów, zwrotu dofinansowania wraz z 

należnymi odsetkami. 
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[10. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z 

ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych inwestor, w którego 

interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, jest 

zobowiązany: 

1) wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców - odszkodowanie za stanowiące 

ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach; 

2) wypłacić Polskiemu Związkowi Działkowców - odszkodowanie za stanowiące jego 

własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do 

zapewnienia funkcjonowania ogrodu; 

3) zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.] 

<10. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy 

obiektu energetyki jądrowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych 

ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych, inwestor, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu 

działkowego lub jego części, jest zobowiązany: 

1) wypłacić działkowcom – odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, 

urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach; 

2) wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie za stanowiące jego 

własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do 

zapewnienia funkcjonowania ogrodu; 

3) zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu 

działkowego.> 

<10a. Do obowiązków wynikających z ust. 10, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

11. Koszty wypłaty odszkodowań pokrywane są z części budżetu państwa, której 

dysponentem jest właściwy wojewoda. 

 


