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Informacja w przedmiocieskutk6w finansowychwykonania ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkrowych
W pierwszejkolejno6cinaleZystwierdzic,2e:nte ma obiektywnej mo2iiwoSciokreSleniaskutk6w
finansowych wynikajrpych z przepisow projektu ustawy dotycz4cychmozliwoSci wyodrgbnienia sig
poszczeg6lnychterenowychjednostek organizacyjnychze struktur PZD oraz przejgcia czgScimaj4tku
PZD (art.6l - 62 projektu ustawy).Przepisyte nie navucajq tym jednostkomobowiEzkur+yodrEbnienia.
a jedynie umozliwiaj4 podjgcie takiej decyzji. Ostatecznahczba jednostek zainteresowanychtakim
wyodrEbnieniembgdz:iewigc z:.aleaala
od woli samych dzialkowcow, wobec czego nie ma obecnie
mo2liwoScisprecyzovrania,kt6re dokladniejednostki skorzystaj4z tej mo2hwoSci,co jest warunkiem
wartoScimaj4tku PZD podlegaj4cegoprzejgciuprzez konkretnejednostki. W
koniecznymdla okreSllenia
konsekwencjipodanieaktualnegostanumajEtkuPZD (w tym wysokoSciaktyw6w i pasyw6w Funduszu
Rozwoju Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych), w kt6rego prawa i obowiqzki mialyby wst4pii blizej
nieokreSlonejeszczestowarzyszeniaogrodowe,nie stanowilobyinformacji, kt6ra w jakikolwiek spos6b
moglaby- nawet w przybli2eniu- okre6li6skutki finansowewykonaniawskazanychprzepis6wprojektu.
Dlategotez wnioskodawcanie zilwarl w uzasadnieniutakiej informacji.
Podobne stanorvisko nale?y wyrazi( wobec zastrzelen w przedmiocie okreilenia skutk6w
finansowych w zakresie realizacji przepis6w projektu ustawy przewiduj4cych odpowiedzialno6i
odszkodowawczq Skarbu Panstwa oraz jednostek samorz4du tery.torialnego wskutek likwidacji
rodzinnychogrod6w ilzialkowych (art. 22-28, art. 29, art. 63 r afi. 64 projektu ustawy).R6wniez i w tym
przypadkupowstanieskutk6w iinansowychjest uzalelnioneod wielu zdarzehprzyszlychi niepewnych,
kt6rych nie spos6b dzisiaj przewidziei. Ponadto, powyzsze przepisy projektu ustawy wprowadzaj4
jedynie szczegolnetryby likwidacji rodzinnych olgrodow dzialkowych, natomiast same w sobie nie
nakladaj4obowiqzku ,Cokonania
takiej likwidacji. ZaleZyto bowiem od rozmaitych okoliczno6ci,w tym
decyili samego wlafciciela gruntu Skarbu Paristwa lub jednostek samorz4du terytorialnego.
OdpowiedzialnoSd
odszkodowav'tczajest
tylko konsekwencj4powyzszychokolicznoSci.Z tego wzglgdu
nie sposobobecnieoszacowadewentualnychskutk6rvfinansowychw przedmiotowymzakresie.
OdnoSnie zastrzeheniadotycz4cego uszczuplenia budzetu pafstwa oraz bud2et6w jednostek
samorz4duterytorialn,?goz powodu reahzacjiprzepis6w proponuj4cychzwolnienia podatkowe(art. 11,
ar|. 19, art.67-69pro.iektuustawy),to z finansowegopunktu widzeniawejSciew zycie tych przepisow
bEdzie indyferentne dla powyzszych podrniot6r.r,.Nalezy zauwa2y6, 2e wskazane przepisy nie
wprowadzaj4 nowych rczwr4zaA prawno-podatkowych. skutkuj4cych obciqzeniami dla budzet6w

publicznych.Identycznezwolnieniapodatkoweobo'wi4zuj4od lat, wobec czegoproponowaneprzepisyw
iym zakresiestanowi4w istocie kontynuacjgdotychczasowychrozwt1zil\. W tym kontek6cienie sposob
zalem oceniai powyzszych przepis6w jako uszczuplaj4cychdochody panstwa i jednostek samorz4du
terytoriainego.Podobniemozna siq rowniez odniesi do sltuacji oddzialylvaniaproponowanychzwolniefr
pod zupelnienowe rodzinneogrody
podatkowychw stosunkudo nieruchomoScioddany,ohw przysztroSci
powstanie
takich ogrod6w bgdzie w zasadniczej miene zalelalo od Skarbu Panstwa i
dziaikowe.
jednostek samorz4duterytorialnego.Nie ma zatem moZliwoSciokreslenia liczby nowych rodzinnych
bgrodow dzialkowych, kt6re powstan4po wejSciu w lycie ustawy. Dlatego niemozliwe jest obecnie
oszacowanieskutkow finansowychproponowanychzwolnief podatkowychw stosunkudo nieruchomoSci
zajgtych przez ni eistniej4cei eszczerodzinne ogrody dzi alkowe'
podobnie nale1y sig odnie$6 do zastrzeaehdotycz4cych przepisu projektu ustawy reguluj4cego
ogrodowego(art- 20 projektu
mozliwoS6udzielarfa przez gming dotacji celowej ntarzecz stowarzyszepria
ustawy). Przede*rryrlkirn decyzjaw tym zakresiebgdzie nalezalado samej gminy. Przepisnie naklada
obowiEzku udzielania takiej dotacji. Z tego \^/zglgdu nie mozna obecnie przewidziec, z iakq
czgstotiiwogci4bgdzie stosowanyten przepis i jakimi kwotami gminy bgd4 rozporz4dzaly,w efekcie
czy i jakie bgd4 skutki finansowejego realizacji. Samo wejricie w Zycie ustawy nie wyrvola Zadnych
skutk6ww tej materii.
W zakresieinformacji dotycz4cychskutk6w finansowychrozwiqzahproponowanychw art.7l
w przypadkulikwidacji ROD w oparciuo przepisytzw' specustaw
73 projektuustawy- oclszkodou'ania
- wskaza6 nalezy,rz nriany nie nios4 za sob4 zadnychdodatkowych skutkow finansowych w stosunku
do stanuobecnego.Propozycjete stanowi4jedynie dostosowaniezawartychw wymienionych ustawach
zapis6w obecnieobowiTuj4cych co do
odeslan(do proponowanejustawy), wzglgdnie dopr:ecyzowanie
sposobuustalaniaodszkodowania.W sensieekonomicznymnowe rozwiqzarriapozostaj4neutralne,tj'
,Lk ., obowi4zk6wodszkodowawczychpozostajeniezmieniony.Ponadtowskazadnalezy,iz ewentualne
skutki finansowe wynika6 bgdq z dzialai administracji publicznej podejmowanych w stosunku do
jest w stanie posiada6
teren6w rodzinnych ogrodow clzialkowych,o skali ktorych wnioskuj4cy nie
informacji.SamowejScGw Zycie,ustawynie wywolarzatemladnych skutk6w w tej materii.
W zakresieskutkow finansowychwynikaj4c'.ychzobowiqzkow zapisanychw art' 8 i 12 projekfu,
pod
tj. tworzenia warunk6w dla rozwoju rodzinnych ogrodow dziaikowych oraz rekultywacji teren6w
one
ogrody i zapewnianiainfrastrukturywok6l nich, to - tak jak wskazanow uzasadnieniu odpowiadaj4
jednostek
samorz4du
przepisyte nie spowoduj4dla
o6..ni. obowi4zuj4cymregulacjomW konsekwenc.ji
- zrodzone
tz
kaidorazowo
wskazai,
terytorialnegon.guiy*nych skurikowfinansowych. Ponadtonale|y
na ich podsiawieit.ttt i finansorve- bEdEnastgpstwemdecyzji podejmowanychptzezodpowiedniorgan'
przepiiy ustawy nie nakladaj4skonkretyzowanychobowi4zk6w w tym zakresie,a jedynie daj4 organom
publicznym mozliwoSc podijmowania stosownych dziatan w przypadkv przeznaczeniateren6w pod
iodzinne ogrody dziaikowe. podobnie nalezy postrzega6mozliwoSc udzielania dotacji na ten cel z
budzetu pairstwa. Art. 8 ust. : projektu ustawy uryra2niewskazuje na mo2liwoSc, a nie obowiTek,
udzielania dotacji. Jzkiekohr",iek skutki finans;owe bgd+ nastgpstwem ewentualnych decyzji
podejmowanychprzez odpowiednie organy publiczne. Dlatego tez r6wnieZ w tym przypadku samo
wejsciew zycie ustawynie wylvoia Zadnychskutk6r,vw tej materii.
Maj4c zatem poryZsze na uwadze nalely s;twierdzii, 2e wykonanie proponowanejustawy nie
terytorialnego.Przepisyprojektu ustawyper
wplynie na tudzet panstwai btidzetyjednostek sarrLorz4du
wydatkowaniaSrodk6w
dochodowpublicznychlub koniecznoSci
se nie poci4gaj4zasob4 uszczr.rplenia
-ewentualnietak4 mozliwoSi,bgd4one
publicznycn,a jeaynie - w niektorychprzypadkach dopuszczaj4
jednak nastgpstwemkonkretnychstan6wfaktycznyclilub decyzji, a nie wprowadzeniaw Zycieustawy.
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