
czypospolitej Polskiej, zalicza si´ wartoÊç pozo-
stawionych nieruchomoÊci, potwierdzonà decy-
zjà albo zaÊwiadczeniem, w wysokoÊci równej
20 % wartoÊci tych nieruchomoÊci, na poczet na-
le˝noÊci z tytu∏u:
1) cz´Êci ceny sprzeda˝y przedsi´biorstwa, o któ-

rym mowa w ust. 2, odpowiadajàcej wartoÊci
praw do nieruchomoÊci wchodzàcych w sk∏ad
tego przedsi´biorstwa, o których mowa w prze-
pisach o realizacji prawa do rekompensaty z ty-
tu∏u pozostawienia nieruchomoÊci poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ceny sprzeda˝y albo op∏at z tytu∏u u˝ytkowania
wieczystego nieruchomoÊci b´dàcych przedmio-
tem zbycia, jako niestanowiàce przedsi´biorstwa
mienie przej´te przez Skarb Paƒstwa po rozwià-
zaniu lub wygaÊni´ciu umowy o oddanie przed-
si´biorstwa do odp∏atnego korzystania.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 41, poz. 399 i Nr 143, poz. 1199) w art. 9 w pkt 14
kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 15
w brzmieniu:

„15) sprzeda˝ nieruchomoÊci dokonanà w ramach
realizacji prawa do rekompensaty w rozumieniu
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa
do rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nieru-
chomoÊci poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418) — do
wysokoÊci kwoty odpowiadajàcej wartoÊci zre-
alizowanego prawa do rekompensaty.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z póên.

zm. 4)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. l Êrednik zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. m w brzmieniu: 

„m) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z ty-
tu∏u pozostawienia nieruchomoÊci poza obecny-
mi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 169, poz. 1418);”. 

Art. 26. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o prawie do zaliczania wartoÊci nieruchomoÊci poza
obecnymi granicami paƒstwa polskiego w zwiàzku
z wojnà rozpocz´tà w 1939 r., nale˝y przez to rozumieç
prawo do rekompensaty, o którym mowa w niniejszej
ustawie. 

Art. 27. Post´powania w sprawach potwierdzenia
prawa do rekompensaty wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy prowa-
dzi si´ na podstawie jej przepisów.

Art. 28. Traci moc ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r.
o zaliczaniu na poczet ceny sprzeda˝y albo op∏at z ty-
tu∏u u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci Skarbu
Paƒstwa wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych po-
za obecnymi granicami paƒstwa polskiego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 273, poz. 2722).

Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 8 lipca 2005 r.

o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne 

Art. 1. Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów
dzia∏kowych jest przejawem Êwiadomej polityki Paƒ-
stwa w zaspokajaniu potrzeb spo∏eczeƒstwa.

Art. 2. Rodzinne ogrody dzia∏kowe, jako sta∏y, 
niezb´dny i wa˝ny element infrastruktury miast
i gmin, powinny byç uwzgl´dniane w procesie ich roz-
woju. 

Art. 3. Spe∏niajàc pozytywnà rol´ w urbanistyce
i ekosystemie miast i gmin, rodzinne ogrody dzia∏ko-
we stanowià tereny zielone w rozumieniu innych
ustaw, których funkcja polega w szczególnoÊci na
przywracaniu spo∏ecznoÊci i przyrodzie terenów zde-
gradowanych, ochronie Êrodowiska przyrodniczego,
kszta∏towaniu zdrowego otoczenia cz∏owieka, pozy-
tywnym wp∏ywie na warunki ekologiczne w miastach,
ochronie sk∏adników przyrody oraz poprawie warun-
ków bytowych spo∏ecznoÊci miejskich.

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ nast´pujàce ustawy: ustaw´

z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach dzia∏ko-
wych, ustaw´ z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym, ustaw´ z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏a-
tach lokalnych, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych i ustaw´ z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48,
poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788,
Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199 i Nr 153, poz. 1272.



Art. 4. Rodzinne ogrody dzia∏kowe sà urzàdzenia-
mi u˝ytecznoÊci publicznej, s∏u˝àcymi zaspokajaniu
wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb so-
cjalnych cz∏onków spo∏ecznoÊci lokalnych poprzez za-
pewnienie im powszechnego dost´pu do terenów ro-
dzinnych ogrodów dzia∏kowych oraz dzia∏ek dajàcych
mo˝liwoÊç prowadzenia upraw ogrodniczych na w∏a-
sne potrzeby, a tak˝e podniesienie standardów ekolo-
gicznych otoczenia. 

Art. 5. Rodzinne ogrody dzia∏kowe jako tereny zie-
lone podlegajà ochronie przewidzianej w przepisach
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych, a tak˝e w prze-
pisach dotyczàcych ochrony przyrody i ochrony Êro-
dowiska.

Art. 6. Rodzinnym ogrodem dzia∏kowym w rozu-
mieniu ustawy jest wydzielony obszar gruntu b´dàcy
we w∏adaniu Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców, podzie-
lony na tereny ogólne i dzia∏ki oraz wyposa˝ony w in-
frastruktur´ niezb´dnà do jego prawid∏owego funkcjo-
nowania.

Art. 7. Organy administracji rzàdowej i samorzàdu
terytorialnego tworzà warunki prawne, przestrzenne
i ekonomiczne dla rozwoju rodzinnych ogrodów dzia∏-
kowych.

Art. 8. Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów
dzia∏kowych powinny uwzgl´dniaç miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.

Rozdzia∏ 2

Rodzinne ogrody dzia∏kowe

Art. 9. Rodzinne ogrody dzia∏kowe zak∏adane sà na
gruntach stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
jednostek samorzàdu terytorialnego oraz Polskiego
Zwiàzku Dzia∏kowców. 

Art. 10. 1. Grunty stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa lub w∏asnoÊç jednostki samorzàdu terytorial-
nego, przeznaczone w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego pod rodzinne ogrody dzia∏-
kowe, przekazuje si´ nieodp∏atnie w u˝ytkowanie Pol-
skiemu Zwiàzkowi Dzia∏kowców.

2. Grunty, o których mowa w ust. 1, mogà byç od-
dawane nieodp∏atnie Polskiemu Zwiàzkowi Dzia∏kow-
ców w u˝ytkowanie wieczyste.

Art. 11. Nabywanie praw majàtkowych, o których
mowa w art. 10, mo˝e byç zwolnione z podatków
i op∏at zwiàzanych z tym nabyciem, a wynikajàce z nie-
go wpisy do ksiàg wieczystych i ich zak∏adanie sà wol-
ne od op∏at.

Art. 12. 1. Grunty przeznaczone pod rodzinne
ogrody dzia∏kowe powinny byç zrekultywowane
i zmeliorowane przez w∏aÊciciela gruntu, na zasadach
przewidzianych w przepisach odr´bnych. 

2. Gmina obowiàzana jest do doprowadzenia do
rodzinnych ogrodów dzia∏kowych dróg dojazdowych,

energii elektrycznej, zaopatrzenia w wod´ oraz zapew-
nienia, w ramach komunikacji publicznej, potrzeb ro-
dzinnych ogrodów dzia∏kowych. 

3. Utrzymanie porzàdku i czystoÊci na terenach
przylegajàcych do rodzinnych ogrodów dzia∏kowych
nale˝y do gminy, chyba ˝e obowiàzek ten na mocy
przepisów szczególnych cià˝y na osobach fizycznych
lub jednostkach organizacyjnych innych ni˝ rodzinne
ogrody dzia∏kowe.

Art. 13. 1. Podzia∏ gruntu na tereny ogólne i dzia∏-
ki oraz zagospodarowanie rodzinnego ogrodu dzia∏ko-
wego nale˝y do Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców.

2. Rodzinny ogród dzia∏kowy powinien obejmo-
waç co najmniej 50 dzia∏ek.

3. Dzia∏ka w rodzinnym ogrodzie dzia∏kowym jest
podstawowà jednostkà przestrzennà ogrodu, której
powierzchni´ ustala si´ w granicach od 300 do 500 m2.

4. Dzia∏ka w rodzinnym ogrodzie dzia∏kowym prze-
znaczona jest do zaspokajania potrzeb u˝ytkownika
i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz
prowadzenia upraw ogrodniczych, z wy∏àczeniem po-
trzeb mieszkaniowych i wykonywania dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

Art. 14. 1. Polski Zwiàzek Dzia∏kowców ustanawia
w drodze uchwa∏y na rzecz swojego cz∏onka bezp∏atne
i bezterminowe prawo u˝ywania dzia∏ki i pobierania
z niej po˝ytków (u˝ytkowanie dzia∏ki). 

2. Na wniosek osoby wymienionej w ust. 1, Polski
Zwiàzek Dzia∏kowców ustanawia na jej rzecz prawo
u˝ytkowania dzia∏ki — w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego — w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej
w formie aktu notarialnego, je˝eli grunty wchodzàce
w sk∏ad rodzinnego ogrodu dzia∏kowego znajdujà si´
w u˝ytkowaniu wieczystym Polskiego Zwiàzku Dzia∏-
kowców lub stanowià jego w∏asnoÊç.

3. Na zasadach okreÊlonych w statucie, Polski
Zwiàzek Dzia∏kowców mo˝e oddaç dzia∏k´ w bezp∏at-
ne u˝ytkowanie instytucjom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
spo∏ecznà, oÊwiatowà, kulturalnà, wychowawczà, re-
habilitacyjnà, dobroczynnà lub opieki spo∏ecznej.

4. Prawa ustanowione w sposób okreÊlony
w ust. 1 i 2 podlegajà ujawnieniu w ksi´dze wieczystej,
na wniosek cz∏onka Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców. 

Art. 15. 1. Urzàdzenia, budynki i budowle rodzin-
nego ogrodu dzia∏kowego przeznaczone do wspólne-
go korzystania przez u˝ytkujàcych dzia∏ki i s∏u˝àce do
zapewnienia funkcjonowania ogrodu stanowià w∏a-
snoÊç Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców.

2. Nasadzenia, urzàdzenia i obiekty znajdujàce si´
na dzia∏ce, wykonane lub nabyte ze Êrodków finanso-
wych u˝ytkownika dzia∏ki, stanowià jego w∏asnoÊç.

Art. 16. Polski Zwiàzek Dzia∏kowców z tytu∏u pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci statutowej, a jego cz∏onkowie
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z tytu∏u u˝ytkowania dzia∏ek w rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych, zwolnieni sà od podatków i op∏at (admi-
nistracyjnych, skarbowych), z tym ˝e z podatku od nie-
ruchomoÊci i podatku rolnego na zasadach okreÊlo-
nych w odr´bnych ustawach.

Art. 17. 1. Likwidacja rodzinnego ogrodu dzia∏ko-
wego w ka˝dym przypadku nast´puje na warunkach
niniejszej ustawy.

2. Likwidacja rodzinnego ogrodu dzia∏kowego od-
bywa si´ za zgodà Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców.

3. Do likwidacji rodzinnego ogrodu dzia∏kowego
na cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z
2005 r. Nr 130, poz. 1087), przepisy tej ustawy dotyczà-
ce wyw∏aszczenia stosuje si´ odpowiednio z zachowa-
niem warunków okreÊlonych w ust. 1 i 2 oraz
w art. 18—20 niniejszej ustawy. 

Art. 18. Likwidacja rodzinnego ogrodu dzia∏kowe-
go mo˝e mieç miejsce w okresie od zakoƒczenia do
rozpocz´cia wegetacji roÊlin; likwidacja w innym ter-
minie mo˝e mieç miejsce jedynie w wyjàtkowych,
szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodà Pol-
skiego Zwiàzku Dzia∏kowców. 

Art. 19. 1. Podmiot, w interesie którego nastàpi li-
kwidacja rodzinnego ogrodu dzia∏kowego, zobowiàza-
ny jest do: 

1) zapewnienia nieruchomoÊci zamiennej o uregulo-
wanej sytuacji prawnej, nie mniejszej od dotych-
czasowej, w miejscu odpowiednim do potrzeb
i funkcjonowania nowego rodzinnego ogrodu
dzia∏kowego, na której mo˝na za∏o˝yç rodzinny
ogród dzia∏kowy zgodnie z przepisami prawa;

2) za∏o˝enia nowego ogrodu i odtworzenia urzàdzeƒ
i budynków odpowiadajàcych rodzajem urzàdze-
niom i budynkom zlikwidowanego ogrodu.

2. Za zgodà stron realizacj´ obowiàzków, okreÊlo-
nych w ust. 1, mo˝e przejàç Polski Zwiàzek Dzia∏kow-
ców. W takim przypadku podmiot, o którym mowa
w ust. 1, zobowiàzany jest wyp∏aciç na rzecz Polskiego
Zwiàzku Dzia∏kowców uzgodnionà kwot´ stanowiàcà
równowartoÊç szacunkowych kosztów realizacji obo-
wiàzków.

Art. 20. 1. Podmiot, w którego interesie nastàpi li-
kwidacja rodzinnego ogrodu dzia∏kowego, zobowiàza-
ny jest wyp∏aciç:

1) cz∏onkom Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców — od-
szkodowanie za sk∏adniki majàtkowe znajdujàce
si´ na dzia∏kach, a stanowiàce ich w∏asnoÊç;

2) Polskiemu Zwiàzkowi Dzia∏kowców — odszkodo-
wanie, wed∏ug kosztów odtworzenia, za sk∏adniki
majàtkowe stanowiàce jego w∏asnoÊç a niepodle-
gajàce odtworzeniu.

2. Ustalenie wysokoÊci odszkodowaƒ nast´puje po
uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majàtkowego w formie
operatu szacunkowego.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zobowiàzany
jest zrekompensowaç koszty i straty poniesione przez
Polski Zwiàzek Dzia∏kowców w zwiàzku z likwidacjà. 

4. W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu
dzia∏kowego w okresie wegetacji roÊlin cz∏onkom Pol-
skiego Zwiàzku Dzia∏kowców przys∏uguje od podmio-
tu, o którym mowa w ust. 1, dodatkowe odszkodowa-
nie w wysokoÊci wartoÊci przewidywanych plonów,
wed∏ug cen kszta∏tujàcych si´ w obrocie rynkowym. 

Art. 21. 1. Wydanie przez Polski Zwiàzek Dzia∏kow-
ców nieruchomoÊci zajmowanej przez zlikwidowany
rodzinny ogród dzia∏kowy nast´puje najwczeÊniej po
ustanowieniu na jego rzecz tytu∏u prawnego do nieru-
chomoÊci zamiennej oraz odtworzeniu urzàdzeƒ i bu-
dynków, o których mowa w art. 19 ust. 1, a tak˝e spe∏-
nieniu warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 3.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2,
postanowienia ust. 1 stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 22. Do likwidacji cz´Êci rodzinnego ogrodu
dzia∏kowego art. 17—21 ustawy stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 23. O rozpocz´ciu i zaprzestaniu funkcjonowa-
nia rodzinnego ogrodu dzia∏kowego Polski Zwiàzek
Dzia∏kowców powiadamia w∏aÊciwà terytorialnie gmi-
n´.

Art. 24. 1. Zasadne roszczenia osoby trzeciej do
nieruchomoÊci zaj´tej przez rodzinny ogród dzia∏kowy
podlegajà zaspokojeniu wy∏àcznie poprzez wyp∏at´
odszkodowania lub zapewnienie nieruchomoÊci za-
miennej.

2. Skutki roszczeƒ, o których mowa w ust. 1, obcià-
˝ajà w∏aÊciciela nieruchomoÊci.

Rozdzia∏ 3

Polski Zwiàzek Dzia∏kowców

Art. 25. 1. Polski Zwiàzek Dzia∏kowców, zwany da-
lej „PZD”, jest ogólnopolskà, samodzielnà i samorzàd-
nà organizacjà spo∏ecznà powo∏anà do reprezentowa-
nia i obrony praw i interesów swych cz∏onków wyni-
kajàcych z u˝ytkowania dzia∏ek w rodzinnych ogro-
dach dzia∏kowych.

2. PZD jest niezale˝ny w wykonywaniu swych za-
daƒ i podlega tylko ustawom. SamodzielnoÊç PZD
podlega ochronie sàdowej.

3. PZD podlega obowiàzkowi rejestracji w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym.

4. PZD mo˝e byç cz∏onkiem innych organizacji kra-
jowych i zagranicznych.

Art. 26. 1. Do zadaƒ PZD nale˝y w szczególnoÊci:

1) propagowanie idei ogrodnictwa dzia∏kowego
w spo∏eczeƒstwie, a szczególnie wszechstronnego
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znaczenia rodzinnych ogrodów dzia∏kowych dla
rodzin dzia∏kowców i mieszkaƒców miast oraz ra-
cjonalnego wykorzystania gruntów miejskich;

2) dzia∏anie na rzecz wszechstronnego rozwoju
ogrodnictwa dzia∏kowego;

3) zak∏adanie i zagospodarowywanie rodzinnych
ogrodów dzia∏kowych;

4) inicjowanie i wspó∏dzia∏anie w prowadzeniu ba-
daƒ z zakresu ogrodnictwa i wdra˝anie ich wyni-
ków w rodzinnych ogrodach dzia∏kowych i ogrod-
nictwie amatorskim;

5) wszechstronne dzia∏anie na rzecz ochrony przyro-
dy i Êrodowiska;

6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnic-
twa w zagospodarowaniu dzia∏ek i prowadzeniu
upraw ogrodniczych; 

7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zw∏aszcza po-
przez szkolenia i prowadzenie dzia∏alnoÊci wy-
dawniczej;

8) prowadzenie dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, wychowaw-
czej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz
cz∏onków PZD, ich rodzin oraz spo∏ecznoÊci lokal-
nych.

2. Realizacj´ zadaƒ PZD wspierajà organy admini-
stracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego.

Art. 27. 1. PZD posiada osobowoÊç prawnà.

2. PZD dzia∏a poprzez swoje organy ustanowione
ustawà oraz statutem.

3. Jednostki organizacyjne PZD korzystajà z oso-
bowoÊci prawnej PZD w ramach uprawnieƒ i odpo-
wiedzialnoÊci okreÊlonej statutem.

Art. 28. 1. Jednostkami organizacyjnymi PZD sà:

1) rodzinny ogród dzia∏kowy jako podstawowa jed-
nostka organizacyjna;

2) jednostki terenowe;

3) jednostka krajowa.

2. Organami samorzàdu PZD sà:

1) w rodzinnych ogrodach dzia∏kowych — walne ze-
branie (konferencja delegatów), zarzàd, komisja
rewizyjna i komisja rozjemcza;

2) w jednostkach terenowych — zjazd delegatów, za-
rzàd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza;

3) w jednostce krajowej — Krajowy Zjazd Delegatów,
Krajowa Rada, Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajo-
wa Komisja Rozjemcza.

3. Statut mo˝e przewidywaç powo∏ywanie innych
jednostek organizacyjnych oraz ich organów.

Art. 29. 1. PZD dzia∏a na podstawie ustawy oraz
statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Statut okreÊla w szczególnoÊci:

1) teren dzia∏ania i siedzib´ PZD;

2) sposób reprezentowania PZD;

3) prawa i obowiàzki cz∏onków;

4) sposób nabywania i utraty cz∏onkostwa w PZD
oraz przyczyny utraty cz∏onkostwa;

5) zasady i tryb przydzia∏u dzia∏ek w rodzinnych
ogrodach dzia∏kowych;

6) organy PZD, ich kompetencje, tryb powo∏ywania
i odwo∏ywania;

7) zakres korzystania przez jednostki organizacyjne
PZD z jego osobowoÊci prawnej, sposób i zakres
ich reprezentacji oraz zakres zdolnoÊci do czynno-
Êci sàdowych;

8) zadania rodzinnego ogrodu dzia∏kowego i sposób
ich realizacji;

9) fundusze i majàtek PZD; sposób tworzenia fundu-
szy oraz nabywania i zbywania majàtku;

10) warunki wa˝noÊci uchwa∏ podejmowanych przez
organy PZD;

11) sposób ustanowienia sk∏adek cz∏onkowskich oraz
wpisowego na rzecz PZD;

12) zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu;

13) zasady post´powania wewnàtrzorganizacyjnego;

14) sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowiàzków
statutowych;

15) sposób uchwalania regulaminu okreÊlajàcego za-
sady u˝ytkowania dzia∏ek w rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych oraz dokonywania w nim zmian.

Art. 30. 1. Cz∏onkami PZD sà osoby fizyczne u˝yt-
kujàce dzia∏ki w rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.

2. PZD mo˝e zrzeszaç inne ni˝ okreÊlone w ust. 1
osoby fizyczne amatorsko zajmujàce si´ ogrodnic-
twem, na zasadach okreÊlonych w statucie.

3. Statut mo˝e okreÊlaç zasady zrzeszania cz∏on-
ków wspierajàcych. Cz∏onkami wspierajàcymi mogà
byç osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie-
posiadajàce osobowoÊci prawnej.

Art. 31. 1. Przydzia∏ dzia∏ek w rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych nale˝y do PZD.

2. Zasady przydzia∏u dzia∏ek w rodzinnych ogro-
dach dzia∏kowych okreÊla statut.

3. Przy przydziale dzia∏ek w∏aÊciwy organ PZD
uwzgl´dnia przede wszystkim statutowe zadania PZD
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w zakresie pomocy rodzinie, warunki bytowe, miejsce
zamieszkania i warunki pracy osób ubiegajàcych si´
o dzia∏ki.

4. W razie wygaÊni´cia prawa u˝ytkowania dzia∏ki
na skutek Êmierci cz∏onka, przy przydziale u˝ytkowa-
nej przez niego dzia∏ki pierwszeƒstwo majà jego oso-
by bliskie u˝ytkujàce z nim wspólnie dzia∏k´; w wypad-
ku ubiegania si´ o przydzia∏ dzia∏ki wi´cej ni˝ jednej
osoby bliskiej — wybór nale˝y do PZD.

Art. 32. W sprawach nabycia lub utraty cz∏onko-
stwa w PZD oraz nabycia lub utraty u˝ytkowania dzia∏-
ki w rodzinnym ogrodzie dzia∏kowym zainteresowany
mo˝e — po wyczerpaniu post´powania wewnàtrzor-
ganizacyjnego — dochodziç swoich praw na drodze
sàdowej.

Art. 33. 1. PZD prowadzi rejestry: rodzinnych ogro-
dów dzia∏kowych oraz cz∏onków organów PZD.

2. Zasady prowadzenia rejestrów, o których mowa
w ust. 1, okreÊla statut, z tym ˝e rejestr rodzinnych
ogrodów dzia∏kowych powinien zawieraç w szczegól-
noÊci: nazw´, po∏o˝enie i obszar rodzinnego ogrodu
dzia∏kowego oraz liczb´ dzia∏ek.

Art. 34. 1. Majàtek PZD powstaje ze sk∏adek cz∏on-
kowskich, wpisowego, wp∏at cz∏onków, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z w∏asnej dzia∏alnoÊci,
dochodów z majàtku PZD oraz z ofiarnoÊci publicznej.

2. Majàtek PZD nie podlega podzia∏owi mi´dzy je-
go cz∏onków.

Art. 35. 1. PZD mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç gospo-
darczà majàcà na celu realizacj´ jego zadaƒ w zakresie
i na zasadach okreÊlonych w statucie.

2. Dochód z dzia∏alnoÊci gospodarczej PZD s∏u˝y
realizacji celów statutowych i nie mo˝e byç przezna-
czony do podzia∏u mi´dzy jego cz∏onków.

Art. 36. 1. PZD tworzy Fundusz Rozwoju Rodzin-
nych Ogrodów Dzia∏kowych, zwany dalej „Fundu-
szem”.

2. Fundusz tworzy si´ z:

1) dotacji z bud˝etu Paƒstwa oraz jednostek samorzà-
du terytorialnego na zasadach okreÊlonych
w ustawie o finansach publicznych;

2) dotacji z funduszy ochrony Êrodowiska i gospodar-
ki wodnej;

3) Êrodków pomocowych Unii Europejskiej;

4) wp∏at z odszkodowaƒ, o których mowa w art. 20
ust. 1 pkt 2;

5) wp∏at z zak∏adowych funduszy Êwiadczeƒ socjal-
nych;

6) wp∏at fundacji;

7) darowizn, spadków i zapisów;

8) innych przychodów.

3. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na zak∏adanie
i zagospodarowywanie rodzinnych ogrodów dzia∏ko-
wych, w tym finansowanie budowy, modernizacji i re-
montów budynków, budowli i infrastruktury s∏u˝àcej
do wspólnego u˝ytkowania przez u˝ytkowników dzia-
∏ek oraz odtwarzanie likwidowanych rodzinnych ogro-
dów dzia∏kowych.

4. Statut okreÊli zasady funkcjonowania Funduszu,
szczegó∏owe cele, warunki jego wykorzystania oraz
sposób zarzàdzania Funduszem i jego kontroli. 

5. Ârodki Funduszu nie podlegajà egzekucji, z wy-
jàtkiem przypadków gdy egzekucja jest prowadzona
w zwiàzku z zobowiàzaniami Funduszu.

Art. 37. 1. Jednostki organizacyjne PZD, realizujàc
inwestycje, mogà korzystaç z dotacji z funduszy
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady udzielania dotacji, o których mo-
wa w ust. 1.

Art. 38. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià PZD sprawuje
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 39. 1. Polski Zwiàzek Dzia∏kowców utworzony
na podstawie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracow-
niczych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85,
poz. 390, z póên. zm.2)) staje si´ Polskim Zwiàzkiem
Dzia∏kowców w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. PZD zachowuje prawa i obowiàzki nabyte przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy; dotyczy to
w szczególnoÊci praw i obowiàzków wynikajàcych
z u˝ytkowania lub u˝ytkowania wieczystego.

Art. 40. 1. W terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy PZD uchwali, na Krajowym
Zjeêdzie Delegatów, statut odpowiadajàcy wymogom
niniejszej ustawy, a nast´pnie zg∏osi organizacj´ do
Krajowego Rejestru Sàdowego.

2. Do czasu uchwalenia nowego statutu, statut
PZD obowiàzujàcy w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy zachowuje swà moc, z wyjàtkiem postanowieƒ
sprzecznych z niniejszà ustawà.

Art. 41. 1. Pracownicze ogrody dzia∏kowe istniejà-
ce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stajà si´
rodzinnymi ogrodami dzia∏kowymi w jej rozumieniu. 
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2. Pracownicze ogrody dzia∏kowe o nieuregulowa-
nym stanie prawnym, a zarejestrowane w rejestrze
pracowniczych ogrodów dzia∏kowych prowadzonym
na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja
1981 r. o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych stajà
si´ rodzinnymi ogrodami dzia∏kowymi w rozumieniu
niniejszej ustawy.

Art. 42. 1. Rejestr pracowniczych ogrodów dzia∏ko-
wych utworzony na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy
z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach dzia∏-
kowych staje si´ rejestrem rodzinnych ogrodów dzia∏-
kowych w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. PZD w ciàgu trzech miesi´cy od wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy powiadomi w∏aÊciwà terytorialnie
gmin´ o funkcjonujàcych na jej terenie rodzinnych
ogrodach dzia∏kowych.

Art. 43. 1. Ârodki zgromadzone na dotychczas ist-
niejàcym Funduszu Rozwoju Pracowniczych Ogrodów
Dzia∏kowych przechodzà na stan Funduszu utworzo-
nego przez PZD na podstawie art. 36 ust. 1. 

2. Fundusz utworzony na podstawie niniejszej
ustawy przejmuje nale˝noÊci oraz zobowiàzania do-
tychczasowego Funduszu Rozwoju Pracowniczych
Ogrodów Dzia∏kowych.

Art. 44. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracow-
niczych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85,
poz. 390, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) uchyla si´ art. 1—10, art. 11 ust. 1 oraz art. 12—36;

2) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W braku decyzji, o której mowa w ust. 2, czaso-
wy rodzinny ogród dzia∏kowy staje si´ ogro-
dem sta∏ym.”.

Art. 45. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z póên. zm.4))
w art. 12 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Polski Zwiàzek Dzia∏kowców z tytu∏u u˝ytko-
wania i u˝ytkowania wieczystego gruntu ro-
dzinnych ogrodów dzia∏kowych.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,

poz. 84, z póên. zm.5)) w art. 7 w ust. 1 pkt 12 otrzymu-
je brzmienie:

„12) budynki po∏o˝one na terenie rodzinnych ogro-
dów dzia∏kowych, nieprzekraczajàce norm po-
wierzchni ustalonych w przepisach Prawa bu-
dowlanego dla altan i obiektów gospodarczych,
z wyjàtkiem zaj´tych na dzia∏alnoÊç gospodar-
czà,”.

Art. 47. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.6)) w art. 40 w ust. 2 pkt 8
otrzymuje brzmienie:

„8) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogro-
dach dzia∏kowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419).”.

Art. 48. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên. zm.7))
w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) altan i obiektów gospodarczych na dzia∏kach
w rodzinnych ogrodach dzia∏kowych o po-
wierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do
35 m2 poza granicami miast oraz wysokoÊci do
5 m przy dachach stromych i do 4 m przy da-
chach p∏askich;”.

Art. 49. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, w za-
kresie roszczeƒ do nieruchomoÊci zaj´tych przez pra-
cownicze ogrody dzia∏kowe stosuje si´ art. 24.

Art. 50. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od jej og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 13 ust. 2, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 czerwca 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50,
poz. 581, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 164,
poz. 1365.

———————
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Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281,
poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz 1087, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 167, poz. 1399.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199 i Nr 155, poz. 1298.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 163, poz. 1362 i 1364.
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