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Opinia do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

(druk nr 503) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Rozwiązania przyjęte w omawianym akcie prawnym przewidują m. in., że: 









Zgodnie z postanowieniami opiniowanej ustawy traci moc dotychczasowa ustawa z dnia 

8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.  

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

II. Przebieg prac legislacyjnych  



 

III. Uwagi ogólne 



                                                 

1)
 Według art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, rodzinny 

ogród działkowy jest „podstawową jednostką organizacyjną” w odróżnieniu od „terenowych jednostek 

organizacyjnych”, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, czyli okręgów. 



                                                 

2)
 Tak też Sąd Najwyższy w opinii do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

(druk sejmowy nr 1204) – pismo z dnia 3 kwietnia 2013 r. 
3)

 W opinii z dnia 22 sierpnia 2013 r., sporządzonej przez Biuro Analiz Sejmowych, zwrócono uwagę na 

jeszcze jeden skutek regulacji zawartych w art. 65 ust. 1 pkt 3 i art. 73 ust. 3. Mianowicie: wobec milczenia 

ustawodawcy w kwestii udziału wyodrębnionych stowarzyszeń w tej części majątku PZD, która nie jest 

bezpośrednio związana z działalnością danego ROD, następca prawny PZD zachowa prawo do mienia 

znajdującego się dotąd we władaniu jednostki krajowej oraz okręgów (w tym także funduszy celowych 

utworzonych przez Krajową Radę PZD), i to nawet w wypadku gdyby wszystkie ROD podjęły uchwały, 

o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy. Efekt ten byłby trudny do zaakceptowania zwłaszcza 

ze względu na to, że mienie PZD pochodzi w znacznej mierze ze środków publicznych oraz składek 

uiszczanych przez działkowców. Podany przykład pokazuje też, że nie został zrealizowany apel Trybunału o 

unormowanie sytuacji prawnej składników majątku PZD z zachowaniem zasad konstytucyjnych, szczególnie 

zasady sprawiedliwości społecznej – por. pkt 10.11.1. uzasadnienia wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. 



ex lege 

                                                 

4)
 Odrębną sprawą jest problem legislacyjnej poprawności dokonywanego zabiegu, który prowadzi do tego, że 

w ustawie, która ma w tytule wyrażenie pracownicze ogrody działkowe reguluje się, kwestię rodzinnych 

ogrodów działkowych. 
5)

 Zob. też wyrok z dnia 20 listopada 1996 r. (K 27/95). 



IV. Uwagi szczegółowe 

1) art. 2 pkt 2 ustawy. 



Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 2 wyrazy „rodziny” zastępuje się wyrazami „osób bliskich”; 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy w przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki 

wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem 

przepisów prawa, stowarzyszenie zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji. 

Wydaje się, że w omawianym przypadku prawidłowym będzie odesłanie do konkretnego aktu 

prawnego regulującego dana dziedzinę spraw mianowicie ustawy – Prawo budowlane. Mając 

na uwadze fakt, iż jest to akt o charakterze podstawowym w tym zakresie oraz to, że 

odsyłając do aktu rangi ustawowej odsyła się również do przepisów wykonawczych 

wydanych w oparciu o jego przepisy.  

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w ust. 2 wyrazy „prawa” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane”; 

 

3) art. 35-37 ustawy. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna uwzgledniająca pełną nazwę umowy do 

której odsyła ustawa. 

Propozycja poprawki: 

a) w art. 35 w pkt 1 po wyrazach „rozwiązania umowy” dodaje się wyrazy „dzierżawy 

działkowej”, 

b) w pkt 36  w ust. 2 i 3 po wyrazach „wypowiedzieć umowę” dodaje się wyrazy „dzierżawy 

działkowej”, 

c) w pkt 37 w ust. 1 i 2 po wyrazie „umowy” dodaje się wyrazy „dzierżawy działkowej”. 
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