
Fragment STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 
 

Nabycie i wygaśnięcie prawa do działki w ROD 

 

§ 75 

Prawo do działki w ROD nabywa się w drodze:  

1) ustanowienia prawa do działki,  

2) przeniesienia prawa do działki, 

3) wstąpienia w stosunek prawny wynikający z prawa do działki. 

    

§ 76 

1. Ustanowienie prawa do działki w ROD następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawieranej w 

formie pisemnej pomiędzy PZD a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z 

małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem.  

2. Umowa, o której mowa w ust. 1,  nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej 

działki. 

3. Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a 

także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. 

 

§ 77 

1. Umowę dzierżawy działkowej w imieniu PZD zawiera zarząd ROD reprezentowany na zasadach 

określonych w § 73 ust. 2, po wyrażeniu zgody na tę czynność przez zarząd ROD w formie uchwały.  

2. Do czasu powołania zarządu ROD w nowym (odtworzonym) ROD umowę dzierżawy działkowej w imieniu 

PZD zawiera prezydium okręgowego zarządu. 

 

§ 78 

1. Przeniesienie prawa do działki w ROD następuje w drodze umowy pomiędzy działkowcem a pełnoletnią 

osobą fizyczną zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.    

2. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez PZD.  

3. PZD składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy 

od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny 

z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki. 

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3, działkowiec obowiązany jest wskazać uzgodnioną przez strony 

umowy, o której mowa w ust. 1, wysokość uzgodnionego pomiędzy stronami wynagrodzenia za znajdujące 

się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty. 

 

§ 79 

1. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana 

w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności. 

2. PZD może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, 

na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty 

na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w § 78 ust. 3, w 

terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem 

wniosku. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej. 

 

§ 80 

1. Oświadczenie o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w imieniu PZD 

składa zarząd ROD w formie uchwały. 

2. Oświadczenie, o którym  mowa w ust. 1, doręcza się obu stronom umowy za pokwitowaniem lub przesyła 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 81 

1. W razie śmierci działkowca prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu 

małżonkowi.  

2. Jeżeli małżonek zmarłego działkowca 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. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do właściwego zarządu ROD. 



4. Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, zarząd ROD podejmuje uchwałę o wstąpieniu 

małżonka w stosunek prawny wynikający z prawa do działki po zmarłym działkowcu.  

5. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 4, doręcza się zainteresowanemu.  

 

§ 82 

1. PZD może oddać działkę w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, 

oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej. 

2. Oddanie działki w bezpłatne używanie instytucjom, o których mowa w ust.1, następuje na podstawie 

umowy według wzoru określonego przez Krajową Radę PZD. 

3. Postanowienia § 77 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 83 

1. Prawo do działki w ROD wygasa z chwilą: 

1) rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia; 

2) śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej; 

3) likwidacji części ROD, na której znajduje się działka; 

4) likwidacji ROD; 

5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. 

2. Wygaśnięcie prawa do działki w ROD stwierdza w formie uchwały: 

1) zarząd ROD - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 3, 

2) prezydium okręgowego zarządu - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 

 

§ 84 

1. Rozwiązanie umowy za zgodą obu stron  następuje na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy PZD 

a działkowcem.  

2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności termin rozwiązania umowy i 

wydania działki zarządowi ROD. Porozumienie może określać warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia 

za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca. 

3. Postanowienia § 77 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 85 

1. PZD może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, 

jeżeli działkowiec: 

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami 

ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy 

przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub 

2) wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt z naruszeniem 

przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej, 

3) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz 

stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia 

go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do 

zapłaty zaległych i bieżących należności, lub 

4) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania. 

2. Wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. 

Wypowiedzenie określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. 

3. Postanowienia § 77 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 86 

1. W razie wygaśnięcia prawa do działki w ROD na skutek wypowiedzenia umowy, warunki zapłaty i 

wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność 

działkowca ustala się w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy PZD i działkowcem. Postanowienie § 77 

stosuje się odpowiednio. 

2. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, PZD może w trybie procesu żądać sprzedaży 

nasadzeń, urządzeń i obiektów w drodze licytacji sądowej. Postanowienie sądu o przysądzeniu własności 

nasadzeń, urządzeń i obiektów jest równoznaczne z ustanowieniem prawa do działki przez PZD. 

3. Na podstawie postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 2, zarząd ROD w drodze uchwały stwierdza 

ustanowienie prawa do działki. 

4. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 3, doręcza się zainteresowanemu.  

 

§ 87 



1. W razie śmierci działkowca prawo do działki w ROD wygasa w następstwie niedokonania czynności, o 

której mowa w § 81 ust. 2.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo do działki ustanawiane jest na rzecz osoby bliskiej zmarłego, 

która w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa do działki zgłosiła wniosek o ustanowienie prawa do 

działki po zmarłym. 

3. Ustanowienie prawa do działki na rzecz osoby bliskiej zmarłego działkowca nie może nastąpić przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 2. 

4. W razie śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio, z tym że terminy, o których mowa w tych ustępach, wynoszą 6 miesięcy od dnia śmierci 

działkowca. 

5. W przypadku zgłoszenia wniosku przez kilka osób bliskich, ustanowienie prawa do działki następuje na 

rzecz tej osoby bliskiej wskazanej w orzeczeniu sądowym. Postanowienia § 86 ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 88 

1. W przypadku wygaśnięcia prawa do działki w ROD w związku z likwidacją ROD lub jego części na 

warunkach określonych w art. 21 lub art. 24 ust. 3 lub art. 26 ustawy, działkowcowi przysługuje prawo do 

działki zamiennej pod warunkiem zgłoszenia do PZD odpowiedniego żądania.  

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, działkowiec składa na piśmie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia 

likwidacji ROD lub jego części do właściwego prezydium okręgowego zarządu. 

3. Prawo do działki zamiennej ustanawiane jest na zasadach określonych w § 77. 

 


