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Propozycje do ustawy o ogrodach działkowych 
 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

1. Ogrody działkowe stanowią tereny zielone i są elementem zrównoważonego 
rozwoju środowiska przyrodniczego miast i gmin, a także dbałości o kształtowanie 
zdrowego otoczenia człowieka. Służą zaspokajaniu potrzeb użytkowników i ich rodzin 
w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji. Są to 
wydzielone, zwarte obszary gruntu, podzielone na samodzielnie funkcjonujące działki i 
tereny służące do wspólnego użytku przez użytkowników, wyposażone w infrastrukturę 
niezbędną do funkcjonowania ogrodu działkowego. 

2. Ogrody działkowe nie mogą służyć prowadzeniu działalności gospodarczej (w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności 
gospodarczej) ani zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. 

3. Ilekroć w ustawie mowa jest o: 

a) stowarzyszeniu ogrodowym – należy przez to rozumieć stowarzyszenie, o którym 
mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach, zarejestrowane w 
KRS, powołane w celu prowadzenia ogrodu, którego członkami są wyłącznie osoby 
korzystające z działek działek w danym ogrodzie oraz ich małżonkowie; 

b) umowie o prowadzenie ogrodu - należy przez to rozumieć umowę dzierżawy zawartą 
między właścicielem terenu, a stowarzyszeniem ogrodowym. Umowa zawiera warunki 
prowadzenia ogrodu; 

c) działce - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę przestrzenną ogrodu o 
powierzchni do 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb jej użytkownika w zakresie 
prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji; 

d) działkowcu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do 
czynności prawnych, która na podstawie umowy korzysta z działki położonej na terenie 
ogrodu działkowego; 

e) umowie o korzystanie - należy przez to rozumieć umowę o korzystanie z działki 
zawartą pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym prowadzącym ogród a działkowcem; 

f) altanie - należy przez to rozumieć obiekt, położony na terenie działki, przeznaczony 
do dziennego pobytu użytkownika, służący odpoczynkowi lub rekreacji; 

g) obiekcie gospodarczym - należy przez to rozumieć położony na terenie działki inny 
niż altana obiekt, przeznaczony do celów gospodarczych; 

4. Ustawa reguluje zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji ogrodów 
działkowych. 

5. Ogrody działkowe zakłada się na gruntach stanowiących własność Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego na ogrody działkowe. 

6. Z obszaru ogrodu działkowego wydziela się tereny służące do wspólnego użytku 
przez użytkowników działek, na których zakłada się infrastrukturę niezbędną do 



funkcjonowania ogrodu działkowego, w tym działki na potrzeby komunikacji. 

7. Na terenie działki dopuszcza się budowę jednej altany.  Altana jest obiektem 
tymczasowym, niepołączonym trwale z gruntem. Nie może być przystosowana do 
trwałego zamieszkiwania (rodzaj konstrukcji, wyposażenie, instalacje). Powierzchnia 
istniejących w dniu wejścia w życie ustawy altan ich może wynosić do 25 m2 w 
miastach i 35 m2 poza granicami miast. Nowobudowane altany nie mogą mieć więcej 
niż 20 m2 oraz więcej niż jedną kondygnację o wysokości do 5m przy dachach 
stromych i do 4m przy dachach płaskich; 

8. Obiekt gospodarczy może mieć powierzchnię do 15 m2, wysokość jego nie 
może przekraczać 4 m. Na jednej działce może się znajdować tylko jeden obiekt 
gospodarczy. 

9. [skreślony] Może: od chwili wejścia w życie ustawy na działce można 
posadowić tylko jeden obiekt 

10. Na terenie ogrodu działkowego zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt. 
Umowa stowarzyszenia ogrodowego z właścicielem terenu może przewidywać wyjątki 
od tej zasady.  

 

 

Rozdział 2 

Prowadzenie ogrodów 

 

11. Reprezentantem działkowców z danego ogrodu działkowego jest stowarzyszenie 
ogrodowe, posiadające umowę z właścicielem gruntu na prowadzenie ogrodu. 

12. Umowa o prowadzenie ogrodu określa warunki umowy dzierżawy, oraz sposób i 
zasady korzystania z budynków, budowli i urządzeń istniejących w dniu zawierania 
umowy, przeznaczonych do wspólnego korzystania przez działkowców i służących do 
zapewnienia właściwego funkcjonowania ogrodu, a także obowiązki  stowarzyszenia 
ogrodowego w zakresie rekultywacji terenu, w przypadku likwidacji ogrodu.  

13. Umowę na prowadzenie ogrodu właściciel terenu zawiera na czas oznaczony 
(nie krótszy niż 10 lat) ze stowarzyszeniem ogrodowym, które poparła na piśmie 
największa ilość działkowców z tego ogrodu ( nie mniej niż jedna trzecia). Za zgodą 
stowarzyszenia ogrodowego umowa może być zawarta na okres krótszy.  

          Pierwsza umowa na prowadzenie ogrodu istniejącego w dacie wejścia w życie tej 
ustawy zawierana jest na okres 25 lat, w przypadku gdy istniejący mpzp przewiduje tam 
ogrody działkowe, a na 15 lat w pozostałych przypadkach. 

14. Jeśli w okresie ważności umowy inne stowarzyszenie ogrodowe z tego ogrodu 
przedstawi właścicielowi terenu wniosek o powierzenie prowadzenia ogrodu temu 
stowarzyszeniu, poparty przez co najmniej połowę działkowców, właściciel terenu 
może wypowiedzieć dotychczasową umowę na prowadzenie ogrodu i zawrzeć ją z tym 
stowarzyszeniem na czas pozostały do końca okresu z poprzedniej umowy. 

15. W przypadkach: 

a) braku powołania stowarzyszenia ogrodowego w danym ogrodzie działkowym,   

b) niedostatecznego jego poparcia, 

c) wycofania części podpisów popierających stowarzyszenie ogrodowe, 



powodujące spadek ich liczby poniżej jednej piątej liczby działkowców, 

d) wypowiedzenia przez stowarzyszenie ogrodowe umowy o prowadzenie ogrodu, 

e) rozwiązania stowarzyszenia ogrodowego, lub postawienia stowarzyszenia w 
stan likwidacji, 

f) nie dotrzymania terminu (31 marca) przedstawienia informacji finansowej przez 
stowarzyszenie ogrodowe, pomimo wezwania przez właściciela terenu, 

g) nie wypełniania przez stowarzyszenie ogrodowe obowiązków zapisanych w 
ustawie, 

h) nie wypełniania przez stowarzyszenie ogrodowe obowiązków ustalonych w 
umowie,  

właściciel terenu może rozwiązać umowę i samodzielnie prowadzić ogród lub 
powierzyć prowadzenie komu innemu. 

16. Stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ogród: 

a) uchwala regulamin ogrodu, który określa sposób oddawania w korzystanie 
działek, a w szczególności sposób korzystania  z terenów wspólnych a także prawa 
i obowiązki działkowców; określa też zasady funkcjonowania funduszu 
ogrodowego; 

b) prowadzi ewidencję działek wchodzących w skład ogrodu działkowego; 

c) prowadzi gospodarkę finansami ogrodu. 

17. Stowarzyszenie ogrodowe mające ważną umowę na prowadzenie ogrodu 
zawiera z działkowcami umowy o korzystanie z działek na okres nie dłuższy, niż do 
daty zakończenia umowy zawartej przez stowarzyszenie z właścicielem gruntu. Okres 
ten może być krótszy, niż do końca umowy zawartej z właścicielem terenu, ale tylko za 
zgodą działkowca. W ogrodach istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
umowę o korzystanie z działki zawiera się ze wszystkimi osobami będącymi 
użytkownikami działek w tym dniu. Umowy te nie tracą ważności wraz ze zmianą 
prowadzącego ogród. 

18. Stowarzyszenie ogrodowe zwołuje zebranie działkowców co najmniej raz w 
roku, nie później niż do końca kwietnia każdego roku.  

19. Opłata roczna wnoszona przez stowarzyszenie ogrodowe na rzecz właściciela, 
za oddanie terenu na prowadzenie ogrodu, określana jest w umowie na prowadzenie, w 
kwocie nie większej niż 0,2% wartości nieruchomości gruntowej. Do określenia 
wartości nieruchomości gruntowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o 
gospodarce nieruchomościami.  Opłatę tę aktualizuje się według zasad obowiązujących 
dla użytkowania wieczystego opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
Grunt oddany w użytkowanie pod ogrody działkowe wyłącza się spod obowiązku 
opłaty podatku od gruntu. 

20. W celu umożliwienia przystosowania terenu do potrzeb ogrodu działkowego, 
właściciel terenu nie pobiera opłaty przez pierwsze 3 lata od dnia utworzenia nowego 
ogrodu a w przypadku przejęcia istniejącego ogrodu w wyniku wejścia w życie 
niniejszej ustawy przez jeden rok. Stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ogród w obu 
w.w. przypadkach przez pierwszy rok pobiera od działkowców w/w opłaty i gromadzi je 
na wyodrębnionym koncie bankowym jako fundusz ogrodowy. 

21. Wpływami funduszu ogrodowego są: 

a) pierwsza opłata roczna wniesiona przez działkowców, o której mowa w p. 20; 



b)  dziesięcioprocentowa nadwyżka wpłat wnoszonych przez działkowców, o 
której mowa w p. 28 lit. a), 

c) wpłaty z Krajowego Funduszu Ogrodowego, 

d) inne wpłaty i darowizny. 

22. Dysponentem środków zgromadzonych w funduszu ogrodowym jest 
Stowarzyszenie. Środki te można wydatkować na czasowe pokrycie niedoborów 
powstałych w wyniku uchylenia się działkowca(-ów) od wpłat, o których mowa w p. 28 
lit. a-g.  Umowa o prowadzenie ogrodu może określić inne cele wydatkowania tych 
środków, a w szczególności  przewidywać przeznaczenie części środków funduszu na 
rekultywację, po wygaśnięciu umowy.  

23. Raz w roku, nie później niż do dnia 31 marca stowarzyszenie ogrodowe 
przedstawia wszystkim działkowcom oraz właścicielowi terenu informację finansową z 
tytułu prowadzenia ogrodu zawierającą w szczególności zestawienie kosztów, o których 
mowa w p.28 w rozbiciu na pozycje zawarte w tym punkcie. 

24. Stowarzyszenie ogrodowe może prowadzić inwestycje na terenie prowadzonego 
ogrodu tylko za zgodą właściciela terenu. Uchwałę o inwestycjach stowarzyszenie może 
podjąć mając pisemne poparcie w tej sprawie co najmniej połowy działkowców. 

25. W ostatnim roku obowiązywania umowy o prowadzenie ogrodu, na wniosek 
stowarzyszenia ogrodowego umowę tę można przedłużyć o kolejny, minimum 10 – 
letni okres. Za zgodą stowarzyszenia ogrodowego umowa może być zawarta na okres 
krótszy. Gdy lokalizacja ogrodu jest zgodna z obowiązującym mpzp właściciel terenu 
nie może uchylić się od zawarcia umowy o prowadzenie ogrodu. 

26. W przypadku, gdy na terenie ogrodu są działki, z których nikt nie korzysta i nie 
da się znaleźć następców strony umowy o prowadzenie ogrodu mogą ją aneksować, 
ograniczając obszar ogrodu. Strony ponoszą koszty związanych z tym prac po połowie, 
jeśli zmieniona umowa nie przewiduje innego rozwiązania. 

 

Rozdział 3 

Działkowcy 

 

27. Działkowiec korzysta ze swojej działki, oraz z części wspólnych ogrodu na 
podstawie umowy o korzystanie zawartej z prowadzącym ogród, w sposób określony w 
regulaminie ogrodu. W szczególności jest obowiązany utrzymywać swoją działkę w 
należytym stanie, przestrzegać porządku, uczestniczyć w kosztach związanych z 
utrzymaniem i prowadzeniem ogrodu działkowego, korzystać z działki w sposób nie 
utrudniający korzystania przez innych oraz współdziałać z innymi w ochronie dobra 
wspólnego. 

 

28. Działkowiec ponosi wszystkie koszty funkcjonowania ogrodu, a w 
szczególności: 

a) opłatę, o której mowa w p.19 przypadającą na użytkowaną przez siebie działkę, 
powiększoną o 10%, 

b) opłatę, o której mowa w p.19, za użytkowanie części wspólnej ogrodu, 

c) opłatę za korzystanie z  mediów, 



d) koszty inwestycji wspólnych lub spłatę zaciągniętego na nie kredytu, 

e) koszty remontów części wspólnych i konserwacji, 

f) wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 

g) podatek od ewent. nieruchomości na części wspólnej, 

h) opłatę z tytułu pokrycia kosztów prowadzenia ogrodu, 

i) wpłatę na fundusz ogrodowy, o której mowa w p. 20. 

29. Opłatę za elementy wymienione w p.28 lit. b-i, jeśli regulamin ogrodu nie 
stanowi inaczej, działkowiec ponosi w tej samej kwocie, co pozostali (kwota z każdej z 
tych pozycji dzielona jest przez liczbę działek). 

30. Na żądanie stowarzyszenia ogrodowego działkowiec jest obowiązany zezwolić 
na wstęp na działkę, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu 
albo usunięcia awarii urządzeń służących wszystkim. 

31. Umowę o korzystanie prowadzący ogród może rozwiązać w sposób określony w 
regulaminie ogrodu. Przyczynami mogą być: 

a) uchylanie się od płatności przez działkowca, 

b) użytkowanie przez niego z ogrodu w sposób niezgodny z ustawą lub regulaminem, 

c) zachowanie stwarzające znaczną uciążliwość dla innych działkowców, 

d) wyrządzanie szkód  na częściach wspólnych ogrodu.  

 

32. W zasobach tego samego właściciela terenu jedna osoba może podpisać umowę 
o korzystanie tylko z jednej działki. Za zgodą właściciela (wójta, burmistrza, 
prezydenta, starosty), możliwe jest odstąpienie od tej zasady. 

33. Działkowcy, w terminie 10 lat od chwili wejścia w życie ustawy są zobowiązani 
do doprowadzenia altan do stanu zgodnego z obowiązującym prawem.  

34. Działkowiec może przekazać użytkowaną przez siebie działkę innej osobie 
(może wówczas dokonać z nią rozliczenia poniesionych nakładów). Może też zrzec się 
działki bez wskazania następcy. Każda forma przekazania (zrzeczenia się) działki 
powoduje automatyczne zrzeczenie się wszelkich praw i roszczeń w stosunku do 
stowarzyszenia ogrodowego. Na następcy użytkownika spoczywają wszystkie 
obowiązki poprzednika (płatności, o których mowa w p. 28 lit. a-h), w tym spłata 
zaległych zobowiązań. 

35. W przypadku śmierci działkowca prawo pierwszeństwa do podpisania w jego 
miejsce umowy o korzystanie ma małżonek zmarłego, w następnej kolejności najbliższa 
rodzina zmarłego (dzieci, wnukowie, rodzice, rodzeństwo). W przypadku niemożności 
skontaktowania się z rodziną zmarłego w ciągu 6 miesięcy lub nie skorzystania przez 
nią, mimo wezwania, z w.w. uprawnienia w wyznaczonym w wezwaniu terminie (nie 
krótszym niż 1 miesiąc) umowa o korzystanie z działki wygasa.  

 

Rozdział 4 

Gmina 

 

36.  Gmina obowiązana jest do doprowadzenia do granic ogrodu działkowego drogi 
dojazdowej, energii elektrycznej, wody oraz zapewnienia w ramach komunikacji 



publicznej dojazdu do ogrodu. Umowa o prowadzenie ogrodu może przewidywać 
przejęcie tych obowiązków przez stowarzyszenie ogrodowe. W tym  przypadku 
uzgadnia się tryb wzajemnych rozliczeń. 

37. Gmina (wójt, burmistrz, prezydent, starosta) może nałożyć karne opłaty na 
działkowca za użytkowanie  budynków (w tym altan i obiektów gospodarczych) na cele 
opisane w p. 2. Opłaty te nie mogą przekraczać rocznie trzykrotności wysokości 
podatku od nieruchomości liczonego dla budynków użytkowych. W przypadku nie 
możności ustalenia powierzchni w.w. budynków, powierzchnię w celu ustalenia opłaty 
karnej ustala się po obrysie budynku. 

 

Rozdział 5 

Likwidacja i przeniesienie ogrodu 

 

38. Umowę o prowadzenie ogrodu właściciel gruntu może wypowiedzieć, ze 
skutkiem na koniec następnego roku kalendarzowego, przed upływem okresu, o którym 
mowa w p. 13: 

a) w celu realizacji celu publicznego, 

b) w celu realizacji celu zapisanego w obowiązującym mpzp. 

W terminie wypowiedzenia tracą też moc umowy, o których mowa w p.17. 

39. Właściciel terenu, w przypadku likwidacji ogrodu z powodów opisanych w p. 
38, jest zobowiązany do założenia nowego ogrodu wraz z infrastrukturą i odtworzeniem 
urządzeń i budynków wybudowanych zgodnie z przepisami prawa, odpowiadających 
tym ze zlikwidowanego ogrodu na nieruchomości zamiennej o uregulowanym stanie 
prawnym, nie mniejszej od dotychczasowej, w miejscu odpowiednim do potrzeb i 
funkcjonowania nowego ogrodu działkowego zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten 
może zawrzeć ze stowarzyszeniem ogrodowym umowę o przejęciu przez nie 
obowiązku budowy infrastruktury, budynków i urządzeń. Umowa ta winna określić 
sposób rozliczeń. W/w podmiot wypłaca również odszkodowania działkowcom za 
altany, obiekty gospodarcze i nasadzenia.  

 

Rozdział 6 

Likwidacja PZD. Krajowy Fundusz Ogrodowy 

 

40. Likwiduje się PZD. Użytkowanie wieczyste wygasza się z mocy ustawy. 

41. Z majątku PZD tworzy się Krajowy Fundusz Ogrodowy.  

. 

.. 

 

Rozdział 7 

Przepisy końcowe i przejściowe 

 

50. W ustawie z dnia 15 listopada …  


