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Do druku nr 1240 

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

ZW/0714/219/13 

Warszawa, 12 kwietnia 2013 r. 

SEI<RETARl/H SZEFA KS 

L.dz ............................................. . 

Pan 
Data wpływu ........ L? .. ..Q.L.lUJ1 

Lech Czapla 
Szef 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r. o nr ( EK-Q2Q--

596/13), dotyczące przedłożenia opiniint.poselskiego projektu ustawy: 

- o 01rodach działkowych, w załączeniu, uprzejmie przekazujemy uwagi 

otrzymane z województw: podkarpackiego i opolskiego . 

Dyre ZWRP 



Uwagi woj. podkarpackiego 

Działając z upoważnienia Pana Jerzego Rodzenia Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania 

Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, członka Komisji ds. 

Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Srodowiska ZWRP • prlesyłam propozycje uwag do projektu 

ustawy o ogrodach dzialkowych, wniesionego przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. 

}lo Z art. 2 ust l projektu ustawy o ogrodach działkowych wynika, ii ogrody działkowe będą 

stanowił tereny 1ielone służące do zaspokajania potrzeb działkowców, projekt ustawy nic nie 

stanowi, o tym czy tereny przeznaczone do wspólnego użytku przez działkowców będą 

również udostępniane członkom społeczności lokalnych (i czy dostęp do nich będzie 

powszechny). 

);> Art. 4 pkt 2 projektu ustawy zawiera definicję umowy o prowadzenie ogrodu- która powinna 

określać również warunki przekązanla gruntu - pozostałe przepisy projektu ustawy nic nie 

stanowią o przekazywaniu gruntów. 

}lo Proponuje się ujednolicenie stosowania nomenklatury, zgodnie z art. 4 pkt 3 projektu ustawy 

przez działkę należy rozumieć jednostkę przestrzenną ogrodu (---) służącą zaspokajaniu 

potrzeb jej użytkownika, natomiast art. 2 ust. l projektu ustawy stanowi, Iż ogrody działkowe 

( •.. ) służą zaspokajaniu potrzeb dliałlcowców, ponadto w art. 24, 32, 34 itd również użyto 

wyrazu "działkowiec". 

~ W art. 14 ust. l projektu ustawy wskazano art. 12 ust. 4 - podczas gdy art. 12 nie posiada ust. 
4, ponadto w tej samej jednostce redakcyjnej podany został art. 47 ust. 1, art. 47 nie ma 

ust~pów. 

);> W art. 23 ust. 1 projektu ustawy wskazano art. 11 ust. S-art. 11 nie posiada ust. S. 

}lo Z treści art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz z ust 3 projektu ustawy nie wynika na jakie cele przeznaczana 

byłaby Nopłata dodatkowa" w wysokości 20% opłaty rocznej. Wątpliwości odnośnie 

wysokości opłaty pobieranej od działkowców przez pierwszy rok trwania umowy o 

prowadzenie ogrodu nasuwa ponadto analiza art. 21 ust. 2 projektu ustawy. 

)o W ust. 2 art. 25 projektu ustawy 2x został powołany ust. l pkt l. 

,. W art. 28 ust. 1 projektu ustawy wprowadzono zasad~ iż działkowiec lub osoba 

zainteresowana może zawrzet umowę o korzystanie tylko z jednej działki, natomiast ust. 2 

stanowi, iż za zgodą właściciela gruntu można odstąpić od ww. zasady. Czy powyższe 

oznacza, Iż działkowlec będzie mógł po wyrażeniu zgody właściciela gruntu korzystać z 2, 3, 4 

( ... )działek. 

~ Zapisy art. 37 projektu ustawy są sprzeczne z ratio legis art. 3 ust. 1, w przypadku zaistnienia 

sytuacji wskazanych w art. 3? powinno nastąpić rozwiązanie umowy (art. 15 ust. 4 pkt 4), 

natomiast projektodawca "zgadza się'' 2 niewłaściwym korzystani~m z budynków, poprzez 

dcokreślenie w ust. 4 omawlanego artykułu, iż kary pieniężne za sprzeczne z art. 3 ust. l 

korzystanie z budynków znajdujących się na dziale~ nie mogą byt nakładane częściej niż raz 

do roku. Mając powyższe na uwadze zmiani~ powinna ulec treść art. 31, winno wskazać się, iż 

-



rozwiązanie umowy o korzystanie z działki następuje również z powodu naruszenia art. 3 ust. 

l ustawy. 

~ W treści art. 39 ust. 1 projektu ustawy wskazuje się, .,( ... ) że skutek wypowiedzenia nastąpi w 

okresie od l listopada do 31 marca, przed upłvwem okresu, o którym mowa wart. 12, ( ... )"
w art. 12 poza sformułowaniem "( ... ) ,na aas nieoznaczony, ( ... )" nie widnieje inny zapis 

odnoszący się do konkretnie ustalonego okresu. 

~ Ust. 2 art. 39 projektu ustawy został zbyt ogólnie sformułowany wynika z niego, iż sam fakt 

wystąpienia klęski żywiołowej bez wskazania obszaru jej wystąpienia (w tym określenia np. 

powierzchni/części ogrodu działkowego dotkniętego żywiołem) stanowi podstawę 

rozwiązania umowy o prowadzenie ogrodu. W omawianym ustępie 2 należy ponadto 

uzupełnić promulgator ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej tj. powołać Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm. 

~ W ust. 3 art. 39 projektu ustawy wskazano na termin, o którym mowa w ust. 2 - podczas gdy 

ust. 2 nie określa termlnu stanowiąc, iż rozwiązanie umowy może nastąpić ze skutkiem 

natychmiastowym. 

» W art. 43 ust. 2 projektu ustawy najprawdopodobniej projektodawca miał na myśli art. 42 ust. 

l projektu ustawy a nie art. l ust. 1. 

)' Treść art. 43 ust. 3 projektu ustawy jest sprzeczna z art. 25 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 

4 i 5. Zgodnie z art. 25 ust. 2 wpłaty z tytułu wydatków wymienionych w art. 25 ust. l pkt l 

oraz pkt 3·7 gromadzone są na podstawowym rachunku bankowym, natomiast z tytułu 
pokrycia wydatków wymienionych w ust. l pkt 2 gromadzone są (art. 25 ust. 3) w fundunu 

ogrodowym. Powyższe oznacza, iż proponowana w projekcie regulacja dokonywania wpłat z 
rozgraniczonych wyżej tytułów na odrębny rachunek oraz fundusz ogrodowy przemawia za 

innym przeznaczaniem środków (patrz- również art. 15 ust. 4 pkt 9, art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2) 

chyba, że projektodawcy chodziło o art. 31 ust. 3 (wówczas należy przeredagować treść art. 

43 ust. 3). 

~ Wart. 50, 51, 52, 53, 54 (itd.) projektu ustawy należy dodać, iż wskazywane akty normatywne 

doczekały sl~ późniejszych zmian. 

~ W art. 53 projektu ustawy zmieniającym - art. 21 ust. 10 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowywania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, art. 54 

zmieniającym • art. 27 ust. 10 ustawy o przygotowywaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, art. 55 zmieniającym - art. 18 

ust. 1g ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych należy dodać, iż stosuje się odpowiednio art. 40 ust. 1 (projektowanej) 

ustawy o ogrodach działkowych. Ponadto w ww. artykułach należy uzupełnił zapisy, ii do 

ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Działu III. rozdziału 5 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

~ Art. 62 projektu ustawy nadaje nowe brzmienie art. 22c ust. l pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz:nych, podczas gdy ww. ustawa 

nie posiada art. 22c. 

-



Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego 
Departament Geodezji, Kartografii 
i Gospodarki Nieruchomościami 

Uwagi 
do projektu ustawy o ogrodacb działkowych Klubu Parlamentarnego Platformy 

Obywatelskiej. 

ad. art.l} 
Proponuje si~ zastąpić w ust. l zdanie pierwsze słowo " działkowców" słowem 
" wspólnoty samorządowej". Działkowcem osoba fizyczna staje się przystępując do 
stowarzyszenia, natomiast ogrody zaspokajają jedną z potrzeb wspólnoty samorządowej z 
której wyłaniają się przyszli działkowcy. 

ad art. 3 ust. l ) 
Początkowe słowa "Ogrody działkowe" nalety zastąpić słowami .,Działki", gdyż obecny 
zapis praktycznie zamyka stowarzyszeniom prowadzącym ogrody prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenach wspólnych, a chyba nie o to chodziło projektodawcom. 
Ponieważ projekt nie zawiera definicji ,,zaspokajania potrzeb mieszkaniowych" a za takie 
mogą być 112nane znane w praktyce przypadki przebywania na działkach przez 
działkowiczów w wieku emerytalnym ( i nie tylko) przez caJe lato, proponuje się skreślić 
sformułowanie "ani zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych". Przebywając na wczasach 
(rekreacja) tet zaspokajamy swoje potrzeby mieszkaniowe, nikt jednak nie nakłada na nas z 
tego tytułu kar. Brak precyzyjnych definicji w dokumencie rangi ustawy powodować może 
ich nadinterpretację, projekt nie określa ponadto, kto i w jakim zakresie może kontrolować 
sposób wykorzystania działek. 

ad. art. 4 ust. 3 ) 
Po treści ustępu proponuje się dodać zdanie drugie "Umowa o prowadzenie ogrodu może 
dopuszczać inną powierzchnię działki."' Wykorzystanie działek na terenie ogrodów lokalnie 

. ma zró2:nicowany charakter. Często długotrWale "puste'' działki, zwyczajowo ok. 300 m2
, 

przydzielane były występującym o nie sąsiednim działkowiczom, narażonym na 
zachwaszczenie swoich działek - do zagospodarowania. Obecny zapis stawiałby tych 
działkowiczów w sytuacji, w której musieliby oddawać np. po l 00 m2 stowarzyszeniu 
ogrodowemu, a powierzchnia ta nie nadaje się na samodzielną działkę, lub użytkować swoje 
działki niezgodnie z prawem. Być może w warunkach warszawskich taka norma ma 
uzasadnienie, lokalnie jednak pnestrzeganie tego zapisu mote spowodować problemy dla 
dotychczasowych działkowców i prowadzących je stowarzyszeń. Problemu nie wyczerpuje 
treść art. 28 ust. 2, dopuszcząiącego zawarcie umowy o korzystanie z działkowiczem na 
więcej niż jedną działkę za zgodą właściciela gruntu, gdyż tak połączone jUŻ działki są 
zagospodarowane w sposób często uniemo~liwiający ich ponowne rozdzielenie. 

ad. art. 9) 
Proponuje się skreślić art. 9 oraz art. 58 projektu kwalifikujący prowadzenie ogrodów jako 
zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Winno to być zadanie własne 
gminy, bet angażowania w to administracji rządowej, nawet jeśli dotyczyłoby to gruntów 

-



Skarbu Państwa. Ogrody działkowe to potrzeba wspólnot samorządowych a jej zaspokojenie 
na równi z innymi potrzebami należy do gminy. W ślad za tym grunty Skarbu Państwa 
zajęte na ogrody działkowe winne być skomunalizowane, jako służące wykonywaniu zadań 
własnych gminy. Art. 7 ustawy o samorządzie gminy do zadań własnych zalicza w pkt. 10 
zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych. Skoro ogrody mają służyć rekreacji, ich prowadzenie wpisuje się w zakres zadań 
gminy. 
W art. 8 ust 3 proponuje się kropkę zastąpić przecinkiem i dodać 1, do c:lasu komunalizacji 
tych gruntów''. 

ad art. 37 i 38 ) Wprowadzenie instytucji kar nakjadanych raz w roku jest instrumentem 
słuZącym wyłącznie do uzyskiwania dodatkowych dochodów przez właściciela gruntu, nie 
wynika bowiem z przepisu, na czyją rzecz kary są orzekane, na czyj wniosek, skoro decyzj~ 
wydaje wójt burmistrz, prezydent. Wobec braku definicji wykorzystania działki na cele 
mieszkaniowe ( warunków kiedy może to być uznane za takie korzystanie) a także w 
kontekście uwag do art. 3 ust. l projektu - proponuje się artykuły skreślić lub zastąpić 
bardziej precyzyjnymi zapisami. 

ad. art. 42 ust. 4) 
Przekazanie składników mienia Polskiego Związku Działkowców w obrębie ogrodów 
właścicielom gruntów kłóci się z zasadą sprawiedliwości społecznej oraz zasadami 
współtycia społecznego, gdy! składniki te powstały ze składek dxiałkowców ( biura, sale 
narad. sprzęt ogrodniczy itp.). Jeśli to właśc.iciel gruntu ma mieć tytuł własności do tego 
rruenia, winien wartość tego mienia wnieść do Krajowego Funduszu Ogrodowego. W innym 
przypadku będzie to wywłaszczenie osób fizycznych (działkowców) bez podstawy prawnej, 
gdyż prowadzenie ogrodów działkowych nie stanowi celu publicznego, wpisanego do art. 6 
ustawy o gospodarce n.ieruchomościami. 

ad art 43 ust. 2 ) 
W treści nastąpiła pomyłka w numeracji u:tytych artykułów. Zamiast "na mocy art. 1 ust. l 
staje si~ mieniem Skarbu Państwa01 winno być ,.na mocy art. 42 ust. 1 staje się mieniem 
Skarbu Państwa". 

ad.art.45 ust. l i 47) 
Uzasadnienie projektu nie tłumaczy, skąd w zapisie tego artykułu pojawia się data 11 lipca 
2012 r. oraz dlaczego od tej daty ( wstecznej wobec daty ewentualnego wejścia w życie 
ustawy - 1.01.2014 ) mogą być uznane za bezskuteczne czynności PZD rozporządzające 
mieniem. Żadna ustawa nie ogranicza użytkownika wieczystego w jego prawach a samo 
ogłoszenie wyroku TK nie tworzy nowego stanu prawnego lecz zobowiązuje ustawodawcę do 
zmian, kt6re wchodzą w życie wraz z nową ustawą. Późniejsza ustawa nie mote uniewa2.niać 
wcześniejszych czynności, kt6re na dzień dokonania były zgodne z prawem. 

Opole,l0.04.2013 r. 

Oprac. K.Strózik 
DGKiGN UMWO Opole 
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