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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 6 lutego 2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 827) 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, 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 35 m
2
 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m 

przy dachach płaskich;] 

<4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 

13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);> 

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; 
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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; 

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; 

28)  obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2014 r. poz. 613, ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów. 

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; 
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2)   (uchylony); 

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 2013 r. poz. 260 i 843), 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. 

 

 

 

 

 

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

U. z 2014 r. poz. 849) 

 

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: 
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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 1435 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: 

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; 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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)  położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty i budynki 

nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla 

altan i obiektów gospodarczych oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 40), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;] 

<12) położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i 

obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące 

infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o 

rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z wyjątkiem 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;> 

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. 

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, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675); 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 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.), 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; 
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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)   (uchylony). 

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. 

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 13 grudnia 2013 r. O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 40)  

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   działkowcu - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną uprawnioną do 

korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki; 

2)   działce - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę przestrzenną rodzinnego ogrodu 

działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m
2
, służącą zaspokajaniu 

potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, 

wypoczynku i rekreacji; 

3)   terenie ogólnym - należy przez to rozumieć grunt w rodzinnym ogrodzie działkowym, 

który nie stanowi wyodrębnionych działek, przeznaczony do wspólnego używania przez 

osoby korzystające z działek; 

4)   prawie do działki - należy przez to rozumieć ustanowiony zgodnie z ustawą tytuł prawny 

uprawniający do korzystania z działki; 
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5)   rodzinnym ogrodzie działkowym - należy przez to rozumieć wydzielony obszar lub 

obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek 

i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w 

infrastrukturę ogrodową; 

6)   stowarzyszeniu ogrodowym - należy przez to rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia 

rodzinnych ogrodów działkowych; 

7)   regulaminie rodzinnego ogrodu działkowego - należy przez to rozumieć obowiązujące na 

terenie rodzinnego ogrodu działkowego przepisy określające szczegółowe zasady 

zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania 

rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i 

infrastruktury ogrodowej; 

8)   osobie bliskiej - należy przez to rozumieć małżonka działkowca, jego zstępnych, 

wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w 

stosunku przysposobienia; 

9)   infrastrukturze ogrodowej - należy przez to rozumieć budynki i budowle, ogrodzenia, 

aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i 

energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu 

działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek 

oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu 

działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa; 

<9a) altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-

wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na 

terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 

m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, 

przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile 

ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;> 

10)  opłatach ogrodowych - należy przez to rozumieć ponoszone przez działkowca opłaty 

wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu 

działkowego, a w szczególności związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego 

i infrastruktury ogrodowej; 

11)  likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części - należy przez to rozumieć 

zbycie lub wygaśnięcie praw przysługujących stowarzyszeniu ogrodowemu do 

nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy lub jego część oraz wydanie 

tej nieruchomości przez stowarzyszenie ogrodowe; 

12)  podmiocie likwidującym - należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości, na której 

zlokalizowany jest rodzinny ogród działkowy podlegający likwidacji lub podmiot, który 

nabywa własność tej nieruchomości wskutek wywłaszczenia. 

 

Art. 13. 

[1. Na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy 

przekracza powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40). 

2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub 

rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie 

ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.] 

<1. Na terenie działki nie może znajdować się:  

1) altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a;  



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o 

wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach 

płaskich. 

2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano 

lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, 

stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji 

publicznej.> 

3. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę 

do rozwiązania umowy w trybie określonym w art. 36 ust. 3. 

 

<Art. 13a. 

1. Działkowiec może wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem 

o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej 

z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 9a. Odmowa wydania zaświadczenia 

następuje w drodze decyzji.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:  

1) aktualny na dzień złożenia wniosku wypis z ewidencji działek, o której mowa w 

art. 51;  

2) oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej 

się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand 

lub ganków.  

3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłaty 

skarbowej.> 

 

Art. 36. 

1. Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie 

złożone przez stowarzyszenie ogrodowe określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. 

2. Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie później niż na miesiąc 

naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co 

do warunków i terminu rozwiązania umowy. 

3. Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, 

na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec: 

[1)   pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób 

sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo 

wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, 

czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub] 

<1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w 

sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę 

ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi 

ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub> 

2)   jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki 

na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 

miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i 

wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących 

należności, lub 

3)   oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania. 
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Art. 46. 

Do zadań stowarzyszeń ogrodowych należy w szczególności: 

1)   propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie 

wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz 

racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich; 

2)   działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego; 

3)   zakładanie i zagospodarowywanie ROD; 

4)   ustanawianie praw do działek; 

5)   wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska; 

6)   organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i 

prowadzeniu upraw ogrodniczych; 

7)   propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie 

działalności wydawniczej; 

8)   prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i 

innej na rzecz osób korzystających z działek, ich rodzin oraz społeczności lokalnych[.] 

<;> 

<9) działanie na rzecz zagospodarowania i zabudowy ROD zgodnie z jego celami oraz 

przepisami prawa.> 

 


