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Ustawa o rod

Ustawa z 13 grudnia 2013r. 
o rodzinnych ogrodach działowych 
weszła w życie 19 stycznia 2014 r.



Stowarzyszenia są powołane wyłącznie 
w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych 
ogrodów działkowych. Oznacza to, że nie 
mogą prowadzić jakiejkolwiek innej 
działalności, 
a zwłaszcza działalności gospodarczej (zob. 
art. 2 pkt 6).

1 ogród może być prowadzony 
przez 1 stowarzyszenie

=  Stowarzyszenie

ogrodowe



Dzierżawa działkowa

 Dotyczy działki w ROD. 

 Uprawnia do używania gruntu i 
pobierania z niego pożytków. 

 Wynikają z niej obowiązki związane z 
odpowiednim wykorzystaniem działki, 
przestrzeganiem regulaminu oraz 
regulowaniem opłat ogrodowych 
(art. 28 ust. 1). 

Ustawa zapewnia wszystkim 
działkowcom:

Tytułu prawny do działki -
dzierżawę działkową (art. 28)



 Przenoszenia praw do działki (art. 41)

 Własności nasadzeń, obiektów i 
urządzeń (art. 30 ust. 2)

 Wynagrodzenia za własność w razie 
wygaśnięcia prawa do działki (art. 42)

 Udogodnionego trybu przejścia prawa do 
działki w razie śmierci i rozwodu (art. 38)

 Gwarancji w razie likwidacji ROD –
odszkodowania i działki zastępczej (zob. 
m.in. art. 22)

 Zwiększonej ochrony sądowej (zob. m.in. 
art. 34 ust. 2, art. 37, art. 50 ust. 1).

Ustawa zapewnia wszystkim 
działkowcom:



Zasady przenoszenia 
prawa do działki

 Przenoszenie prawa do działki następuje na 
podstawie pisemnej umowy zawieranej 
pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą 
fizyczną (art. 41 ust. 1 zd. 1). 

 Taka umowa obejmuje nie tylko 
oświadczenie o przeniesieniu,  regulując 
kwestię rozliczenia za znajdujący się na 
działce majątek: obiekty, urządzenia oraz 
nasadzenia trwałe (art. 42 ust. 2). 

 Umowa musi być zawarta w formie 
pisemnej, z podpisami notarialnie 
poświadczonymi (art. 41 ust. 1 zd. 2).

 Uwierzytelniona notarialnie umowa wymaga 
zatwierdzenia przez stowarzyszenie 
ogrodowe (art. 41 ust. 2). 



Należy złożyć do stowarzyszenia 
ogrodowego (zarządu ROD) wniosek o 
zatwierdzenie przeniesienia prawa do 
działki z załączoną umową. 

Stowarzyszenie ogrodowe ma 2 miesiące na 
zatwierdzenie (lub odmowę) na podstawie 
uchwały zarządu ROD. 

W przypadku nie podjęcia żadnej 
uchwały, przeniesienie prawa do działki 
uznaje się za zatwierdzone 
(art. 41 ust. 3).



Odmowa może być zaskarżona do sądu 
przez każdą ze stron umowy 
o przeniesieniu praw a do działki. 

Orzeczenie sądu zastąpi zatwierdzenie 
przeniesienia praw do działki bądź 
pozostawi w mocy uchwałę zarządu 
ROD(art. 41 ust. 7).



Wstąpienie w prawo do 
działki po śmierci działkowca

§81 Statutu PZD

 W razie śmierci jednego z małżonków 
prawo do działki, które  przysługiwało 
obojgu małżonkom, przypada drugiemu 
małżonkowi. 

 Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do 
działki, może w terminie 6 miesięcy od 
dnia śmierci małżonka złożyć 
oświadczenie woli o wstąpieniu w 
stosunek prawny  wynikający z tego 
prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa 
do działki



§87

 Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w 
następstwie niedokonania czynności, o 
której mowa w ust. 1, roszczenie o 
ustanowienie prawa do działki po 
zmarłym przysługuje innym osobom 
bliskim. Roszczenie to wygasa w 
terminie  3 miesięcy od dnia powstania. 
Ustanowienie prawa do działki nie może 
nastąpić przed upływem terminu 
wygaśnięcia roszczenia



Wygaśnięcie prawa do działki
 Działkowcowi w każdym przypadku 

wygaśnięcia prawa do działki (także z 
powodu likwidacji) przysługuje 
wynagrodzenie lub odszkodowanie 
za nasadzenia i urządzenia.

 art. 42 ust. 1 wprowadza sankcje za 
zagospodarowanie działki niezgodnie 
z prawem – w razie wygaśnięcia prawa 
do działki wynagrodzenie nie 
przysługuje za nasadzenia, 
urządzenia i obiekty wykonane 
niezgodnie z prawem.



Zagospodarowanie działki

Zgodnie z § 41 nowego regulaminu ROD 
działka może być wyposażona w 
następujące urządzenia:

 altanę działkową,
 szklarnię,
 tunel foliowy,
 okna inspektowe,
 studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i 

sieć elektryczną,
 zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko 

wodne),
 pergolę, trejaże, murki kwiatowe, ogródki 

skalne i kąciki wypoczynkowe,
 piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia 

rekreacyjne.



Definicja i powierzchnia altany (§ 44)

1. Altana działkowa stanowi wolno stojący 
budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub 
inny obiekt budowlany spełniający taką 
funkcję, położony na terenie działki w ROD. 
Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.

2. Altana może mieć powierzchnię zabudowy 
mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 
35 m2.Do powierzchni zabudowy nie wlicza
się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna 
powierzchnia nie przekracza 12 m2

3. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy 
dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów 
przy innym kształcie dachu.

4. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu 
do najwyższego punktu dachu.

5. Odległość altany od granic działki nie może 
być mniejsza niż 3 metry.

d
o

 5m



§ 45 
Działkowiec obowiązany jest 
powiadomić na piśmie zarząd ROD o 
zamiarze budowy lub rozbudowy 
altany, załączając rysunek 
uwzględniający jej powierzchnię 
zabudowy i wysokość oraz 
usytuowanie względem granic działki.



Uprawnienia i obowiązki Zarządu ROD w sprawie 
nadzoru nad budową i lokalizacją altan (§ 46)

1. Zarząd ROD nakazuje działkowcowi wstrzymanie 
budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany 
działkowej w przypadku zaistnienia przesłanek 
uzasadniających podejrzenie naruszenia 
przepisów regulaminu. 

2. W przypadku stwierdzenia, że na terenie działki 
wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę 
lub inny obiekt z naruszeniem przepisów 
regulaminu, działkowiec zobowiązany jest do 
usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania 
budowanej lub rozbudowywanej altany działkowej, 
jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny 
sposób. 

3. W przypadku stwierdzenia, że na terenie działki 
wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę 
lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa 
zarząd ROD, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do 
właściwego organu administracji publicznej. 

4. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji 
publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 
3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji 
określonych w ustawie.



Kompostownik na działce (§ 42)

 Działka musi być wyposażona w 
kompostownik.

 Kompostownik oraz pojemniki z 
nawozami płynnymi należy 
umieszczać w zacienionej części 
działki, w miejscu mniej widocznym, w 
odległości co najmniej 
1 m od granic działki.

 Działkowiec ma obowiązek 
kompostować odpady pochodzenia 
organicznego, a w szczególności 
pochodzące z działki części roślin.



 Z zastrzeżeniem warunków określonych w 
przepisach powszechnie obowiązujących, 
działka może być wyposażona w zbiornik 
na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za 
warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód 
gruntowych przed skażeniami ponosi 
działkowiec.

 Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 
1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja 
musi odbywać się na warunkach 
określonych w przepisach powszechnie 
obowiązujących.

 Działkowiec obowiązany jest powiadomić na 
piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy 
zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając 
rysunek uwzględniający jego usytuowanie 
względem granic działki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w miejscu 
zapewniającym swobodny dostęp wozu 
asenizacyjnego

Regulacje dotyczące zbiorników na 
nieczystości ciekłe na terenie działki (§43)



Działkowcom i innym osobom 
przebywającym na terenie ROD 
zabrania się:

➢wznoszenia szop, komórek, toalet 
wolnostojących itp.,

Zakaz wznoszenia toalet 
wolnostojących (§ 68)



Szklarnia na działce (§ 47)

 Szklarnia na działce może mieć 
powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i 
wysokość do 3 m. Nie może ona 
posiadać stałych urządzeń grzewczych 
oraz urządzeń, których funkcjonowanie 
zanieczyszcza środowisko.



Tunele i okna inspektowe na działce (§48)

1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 
20% całkowitej powierzchni działki i 3 m 
wysokości z tym, że w razie jednoczesnego 
posiadania szklarni i tuneli foliowych ich 
łączna powierzchnia nie może przekraczać 
20% całkowitej powierzchni działki.

2. Szklarnia i tunel foliowy powinny być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od granic działek sąsiednich, granicy ROD  i 
dróg komunikacyjnych w ROD.

3. Zarząd ROD nakazuje rozbiórkę szklarni i 
tuneli foliowych z powodu nieestetycznego 
wyglądu lub nieprzestrzegania regulaminu przy 
ich stawianiu.

4. Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną 
powierzchnię do 9 m2.



Zbiorniki wodne na działce (§ 49)
mogą mieć powierzchnię:

1. basen i brodzik łącznie do 15 m2,

2. oczko wodne do 10 m2.

3. 2. Łączna powierzchnia zbiorników 
wodnych, o których mowa w ust. 1, nie 
może przekraczać powierzchni 15m2, a 
ich głębokość nie może przekraczać 
1m.

4. 4. Odpowiedzialność za warunki 
sanitarno-higieniczne oraz 
bezpieczeństwo związane z budową i 
użytkowaniem zbiornika ponosi 
działkowiec.



Podpory roślinne na działce (§ 50)

1. Pergole, trejaże i inne podpory do 
roślin pnących na działce nie mogą być 
usytuowane w odległości mniejszej niż 
1 metr od granic działki.

2. W odległości do 2 metrów od granic 
działki, pergole, trejaże i inne podpory 
do roślin pnących nie mogą 
przekraczać wysokości 2 metrów.



Ogrodzenie działki (§ 51)

1. Ogrodzenie działki nie może 
przekraczać wysokości 1 metra i 
powinno być ażurowe.

2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro 
zakończonych elementów, drutu 
kolczastego oraz innych podobnych 
wyrobów i materiałów jest 
zabronione.



Żywopłoty na działkach (§ 52)

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą 
użytkownika sąsiedniej działki, można 
zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy 
działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z 
tym, że nie może ona przekraczać 
1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z 
alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą 
przekraczać wysokości 1 metra i muszą być 
prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały 
poza granicę działki.

4.Żywopłoty rosnące na granicy działki 
będącej jednocześnie granicą ROD nie 
mogą przekraczać wysokości 2 metrów i 
muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie 
przerastały poza ogrodzenie ROD.



Odległości niektórych drzew 
owocowych od granicy działki (§ 53)

1. Gatunki i odmiany drzew owocowych słabo 
rosnących i karłowych należy sadzić w 
odległości co najmniej 2 metrów od 
granicy działki. 

morela - co najmniej 3 metry

czereśnia* i orzech włoski –
co najmniej 5 metrów 
(*lub 3 metry - karłowe)

krzewy owocowe – co najmniej 1metr

leszczyna – minimum 3 metry



Odległości drzew ozdobnych od 
granicy działki (§ 56)

1. Dopuszcza się sadzenie drzew 
ozdobnych, w tym iglaków, pod 
warunkiem, że będą to gatunki i formy 
słabo rosnące.

2. Drzewa ozdobne, o których mowa w 
ust.1, należy sadzić w odległości co 
najmniej 2 m od granic działki.

3. Dopuszcza się sadzenie drzew 
ozdobnych w odległości 1 metra od 
granicy działki, o ile ich wysokość nie 
przekroczy 2 metrów.



Odległości krzewów ozdobnych od 
granicy działki (§56)

1. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy 
sadzić w odległości co najmniej 2 m, a 
krzewy słabo rosnące 
i płożące formy iglaków co najmniej 1 m
od granic działki.

2. W odległości 2 m od granicy działki 
wysokość drzew 
i krzewów ozdobnych nie powinna 
osiągać więcej niż 3 m.



Obowiązek cięcia i prześwietlania 
drzew i krzewów (§ 55)

1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i 
prześwietlania drzew oraz krzewów 
owocowych i ozdobnych w taki sposób, 
aby gałęzie nie przekraczały granic 
działki.

2. W razie niedopełnienia obowiązku 
określonego w ust. 1, użytkownik 
sąsiedniej działki może obciąć
przechodzące gałęzie, o ile wcześniej 
wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do 
ich usunięcia.

3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 
przysługuje również zarządowi ROD, gdy 
gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.



Nowe przepisy dotyczące wycinki 
drzew i krzewów od 17 czerwca 2017 r.

Zasady wycinki drzew i krzewów 
normuje Ustawa  z dn. 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody z pózn. zm. 

Bez zezwolenia można usunąć:

1) drzewa owocowe;

2) drzewa, których obwód pnia na 
wysokości 5 cm nie przekracza:

80cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu 
jesionolistnego, klonu srebrzystego, 

65 cm - kasztanowca zwyczajnego robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm - w przypadku pozostałych 
gatunków drzew;

3) krzewy owocowe 

i ozdobne do 25 m2



Kto wydaje zezwolenia na wycinkę 
drzew?

wymaga zezwolenia wydanego przez 
wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta lub starosty gdy ogród leży na 
terenie należącym do gminy.



1. Jeżeli usuwane drzewo lub krzew 
znajduje się na terenie działki, zgodnie 
z art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych1 oraz §71 pkt. 2 
regulaminu ROD, wniosek do 
odpowiedniego organu administracji 
publicznej o zezwolenie na wycinkę 
składa działkowiec, ponieważ jest on 
właścicielem wszystkich nasadzeń 
znajdujących się na działce (art. 30 
ust. 2 ustawy1). 

2. Jeżeli drzewo lub krzew znajduje się 
na  terenie ogólnym ogrodu, 
o wydanie zezwolenia występuje 
Zarząd ROD.

1Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych 
z dn. 13 grudnia 2013 r.

Kto występuje o zezwolenie 
na wycinkę drzew?



Stosowanie środków chemicznych 
na działce w ROD (§ 56) 

1.   Działkowiec zobowiązany jest do 
zwalczania na użytkowanej działce chorób 
i szkodników roślin oraz chwastów.

2. Działkowiec może stosować na działce 
chemiczne zabiegi ochrony roślin 
wyłącznie preparatami dopuszczonymi 
do obrotu.

3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być 
przeprowadzony tylko w przypadku, gdy 
możliwym jest zapewnienie 
bezpieczeństwa dla ludzi i upraw 
ogrodniczych zarówno na własnej działce, 
jak i działkach sąsiednich.

4. Przed zastosowaniem środków ochrony 
roślin działkowiec zobowiązany jest do 
poinformowania o tym sąsiadów podając 
nazwę preparatu, okres karencji i datę 
przeprowadzenia zabiegu.



O K R E S  K A R E N C J I  I  PR EW E N C J I

Czas w którym pestycydy 
przekształcają się w produkty 
nietoksyczne lub mniej szkodliwe. 

Stosując pestycydy należy przestrzegać:

• Okresu karencji – czasu, jaki musi 
upłynąć od zastosowania pestycydu do 
zbioru plonów, aby uniknąć zatrucia 
przy spożywaniu płodów rolnych.

• Okresu prewencji – czasu, jaki musi 
upłynąć od czasu zastosowania 
pestycydu do czasu kiedy będzie 
możliwe wyjście w pole ludzi lub 
zwierząt (owadów) bez żadnego 
zagrożenia. 

W przypadku pszczół okres 
prewencji określa na ile godzin przed 
oblotem pożytecznych owadów można 
stosować pestycydy. 



Bezpieczne stosowanie środków 
ochrony roślin

• Należy zachowywać okres karencji i 
okres prewencji.

• Środek stosować w zalecanych dawkach 
oraz w sposób opisany na etykiecie 
załączonej do środka ochrony roślin.

• Unikać jakiegokolwiek kontaktu ust, 
skóry, oczu z preparatem.

• Po połknięciu niezwłocznie zasięgnąć 
porady lekarza i pokazać pojemnik po 
preparacie lub etykietkę.



Zakaz prowadzenia upraw 
roślin nielegalnych (§ 57)

W ROD obowiązuje całkowity zakaz 
uprawy maku oraz innych roślin, 
których uprawa jest zakazana na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.



Chów zwierząt na działkach (§ 58) 

1. Z zachowaniem odpowiednich 
warunków sanitarnych i 
higienicznych, działkowiec może 
prowadzić na działce wyłącznie chów 
gołębi, kur i królików, których 
dopuszczalną liczbę określa zarząd. 
Hodowla gołębi wymaga uprzedniej 
zgody walnego zebrania ROD i nie 
może być prowadzona w odległości do 
5 km od granicy lotniska stosownie do 
wymogów określonych w ustawie –
Prawo lotnicze.



2. Pomieszczenia dla zwierząt, o których 
mowa w ust. 1, stanowią integralną 
część altany i wliczane są do jej 
normatywnej powierzchni.

3. Działkowiec odpowiada za szkody 
powstałe w związku z prowadzeniem 
chowu zwierząt.

4. Chów zwierząt, o których mowa w ust. 
1, jest dopuszczalny, o ile odrębne 
przepisy, w szczególności przepisy 
prawa miejscowego, nie stanowią 
inaczej. 

Chów zwierząt na działkach (§ 58) c.d.



Hodowla pszczół na terenie ROD (§ 37)

1. W ROD, za zgodą walnego zebrania 
ROD, dopuszcza się hodowlę 
pszczół.

2. Hodowla pszczół może być 
prowadzona wyłącznie w zbiorowej 
pasiece.

3. Pasieka, o której mowa w ust. 2, jest 
to wydzielona na ten cel część 
terenu ogólnego ROD, 
odizolowana od pozostałej części 
ROD żywopłotem wysokim lub 
ekranem, o wysokości nie mniejszej 
niż 3 metry.

4.Wszelkie prace w pasiece należy 
prowadzić 
w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo działkowców.

5. Działkowcy, którzy prowadzą 
hodowlę pszczół 
w pasiece ogrodowej tworzą koło 
pszczelarzy.

6.Nadzór nad działalnością koła 
sprawuje zarząd ROD.



 Pomieszczenia dla zwierząt, o których 
mowa w ust. 1, stanowią integralną część 
altany i wliczane są do jej normatywnej 
powierzchni.

 Działkowiec odpowiada za szkody 
powstałe w związku z prowadzeniem 
chowu zwierząt.

 Chów zwierząt, o których mowa w ust. 1, 
jest dopuszczalny, o ile odrębne 
przepisy, w szczególności przepisy 
prawa miejscowego, nie stanowią 
inaczej. 



Działkowiec zobowiązany jest do 
zagospodarowania i korzystania z 
działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w 
taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń 
lub utrudnień w korzystaniu z działek 
przez sąsiadów.



 Bezpośredni nadzór nad zgodnym z 
regulaminem zagospodarowaniem 
działki, w tym w sprawach dotyczących 
altany i innych trwałych urządzeń, 
sprawuje zarząd ROD.

Kto sprawuje nadzór nad 
zagospodarowaniem ROD (§66)



Działkowcom i innym osobom 
przebywającym na terenie ROD zabrania się 
(§ 68)

 zanieczyszczania działek, alejek, dróg, 
rowów melioracyjnych, terenów 
przylegających do działki oraz otoczenia 
ogrodu wszelkimi odpadami, w tym 
pochodzącymi z działki, np. gałęzie, 
chwasty,

 wrzucania do ogrodowych pojemników na 
śmieci części roślin oraz nie pochodzących 
z działki odpadów komunalnych,



 gromadzenia i przechowywania na działce 
przedmiotów niepotrzebnych do uprawy 
(korzystania z działki), a obniżających jej 
estetyczny wygląd, a także wszelkich 
odpadów, w tym nie pochodzących z 
działki,

 stawiania szop, komórek, toalet 
wolnostojących itp.,

 spalania na terenie ROD wszelkich 
odpadów i resztek roślinnych,



 wjazdu na teren ROD osobowymi 
pojazdami mechanicznymi bez zgody 
walnego zebrania ROD,

 parkowania na terenie ROD, poza 
wyznaczonymi do tego celu miejscami 
postojowymi, wszelkich pojazdów 
mechanicznych bez zgody walnego 
zebrania ROD,

 mycia i naprawiania na terenie ROD -
także na miejscach postojowych -
wszelkich pojazdów mechanicznych,



 polowania, detonowania petard i innych 
ładunków wybuchowych oraz strzelania 
z wszelkiej broni, w tym także z 
pneumatycznej, na terenie ROD,



 wprowadzania i trzymania na terenie 
ROD psów bez smyczy i kagańca oraz 
stałego utrzymywania kotów i psów na 
działce,



 naruszania, zmieniania infrastruktury 
ogrodowej, a w szczególności 
budowania bram i furtek w ogrodzeniu 
zewnętrznym,

 sadzenia, a także usuwania drzew i 
krzewów na terenach ogólnych ROD,

 prowadzenia na działce uprawy 
jednorodnej o charakterze 
produkcyjnym.



Modernizacja działki w ROD

➢Analiza potrzeb

➢Pomysł

➢Projekt

➢Realizacja



Działka dla małych 
dzieci



dla starszych dzieci



..lubiących relaks



I tych co w miejscu 
nie usiedzą..



Źródło: Wydawnictwo „Działkowiec”



Fotografie zamieszone w prezentacji pochodzą Internetu i 
mogą być chronione prawami autorskimi; 
zostały wykorzystane jako dozwolony użytek publiczny –
„prawo cytatu” uregulowane w art. 29 ust. 1 prawa 
autorskiego (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w 
celu zobrazowania problemu  dla ułatwienia zrozumienia 
omawianych kwestii.  Kopiowanie lub powielanie w innej 
formie tej prezentacji jest niedozwolone.


