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Małgorzata Ofiarska 

Udzielanie dotacji z budżetu gminy dla rodzinnych 

 ogrodów działkowych 

1. Uwagi wprowadzające

Idea ogrodów działkowych powstała w Europie Zachodniej w XIX wieku,

głównie w Anglii i na terenie Niemiec, jako pomysł na złagodzenie negatywnych 

skutków pauperyzacji niektórych grup społecznych wywołanej industrializacją. 

Jej istota sprowadzała się do przeznaczenia członkom najuboższych warstw 

społeczeństwa zdegradowanych lub mało atrakcyjnych terenów. Dzielono je na 

niewielkie działki i przydzielano konkretnym rodzinom, które własnym wysiłkiem 

je zagospodarowywały. Pełniły one przede wszystkim funkcję miejsca służącego 

pozyskaniu tanich warzyw i owoców oraz wypoczynkowi. Na tej zasadzie idea 

ogrodnictwa działkowego rozprzestrzeniła się w Europie, docierając m.in. na 

ziemie polskie. Tradycja ogrodów działkowych w Polsce sięga ponad stu lat. 

Początkowo były umiejscawiane w rejonach podmiejskich i na przedmieściach 

miast, z czasem, w wyniku stopniowego rozwoju terenów zurbanizowanych, 

wcześniej zlokalizowane na obrzeżach miast, znalazły się w atrakcyjnych 

miejscach miast305. 

Zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów 

działkowych reguluje ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych306. Ustawa ta, zakresowo poświęcona rodzinnym ogrodom 

działkowym, nie ma charakteru i zakresu systemowej reglamentacji prawnej 

wszystkich ogrodów działkowych, w szczególności tych, które nie mieszczą się 

305 Por. uzasadnienie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204 Sejmu 

RP VII kadencji). Zob. także M. Wierzbicki, Ogrody działkowe na obszarach zurbanizowanych, „Wieś 

i Doradztwo” 2015, nr 1-2, s. 25; M. Szczęsny, K. Kimic, Możliwości adaptacji terenów ogrodów 
działkowych na obiekty ogólnodostępne na przykładzie rodzinnego ogrodu działkowego przy Kanale 

Gocławskim w Warszawie, „Architektura. Czasopismo Techniczne” 2012/8-A, z. 30, s. 180 oraz 

cytowana tam literatura; A. Pawlikowska-Piechotka, Ogrody działkowe w rozwoju zrównoważonym 
współczesnego miasta, „Problemy Ekologii” 2009, vol. 13, nr 2, s. 106. 

306 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 

z późn. zm.), dalej u.r.o.d. 
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w uregulowanym w ustawie reżimie307. Z preambuły do ustawy o rodzinnych 

ogrodach działkowych wynika, że stanowią one dziedzinę życia społecznego 

przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych 

potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów  

i niepełnosprawnych. Ich funkcją powinno być kształtowanie warunków dla 

prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska  

i przyrody. W związku z tym uznano za konieczne zapewnienie dalszego istnienia 

i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów 

infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla 

dobra obecnego i przyszłych pokoleń308. 

Zgodnie z art. 2 pkt 5 i 6 u.r.o.d. rodzinnym ogrodem działkowym jest 

wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów 

działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego 

korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową. 

Zarządzany jest przez stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu przepisów ustawy 

- Prawo o stowarzyszeniach309, powołane wyłącznie w celu zakładania  

i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Z definicji legalnej „rodzinnego 

ogrodu działkowego” wynika, że składa się on z działek oraz terenu ogólnego310. 

Pojęcia te również zdefiniowano w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Według art. 2 pkt 2 i 3 u.r.o.d. „działka” to podstawowa jednostka przestrzenna 

rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać  

500 m2, służąca zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie 

prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji. Terenem ogólnym jest 

grunt w rodzinnym ogrodzie działkowym, który nie stanowi wyodrębnionych 

                                                           
307 Zwraca na to uwagę Z. Truszkiewicz, Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej  

w orzecznictwie sądowym, „Przegląd Prawa Rolnego” 2014, nr 1, s. 295. 
308 Szerzej na temat celów i funkcji rodzinnych ogrodów działkowych zob. B. Zdziennicki, Ogrody 

działkowe w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2013, z. 6, s. 75; 

E. Malinowska, I. Szumacher, Rola ogrodów działkowych w krajobrazie lewobrzeżnej Warszawy, 
„Problemy Ekologii Krajobrazu” 2008, t. XXII, s. 139; B. Rakoczy, Aksjologiczne podstawy ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych, „Studia Iuridica Agraria” 2011, nr 9, s. 290 i n. 
309 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 

210 ze zm.). 
310 A. Jakowlew, O. Kuc, Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz, Warszawa 

2014, s. 17. 
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działek, przeznaczony do wspólnego używania przez osoby korzystające  

z działek. Na terenie ogólnym możliwa jest lokalizacja budynków i budowli 

innych niż altany i budynki gospodarcze, o ile organ uchwałodawczy rodzinnego 

ogrodu działkowego nie wprowadzi zakazu zabudowy tego terenu311. 

Określony obszar może być nazywany rodzinnym ogrodem działkowym 

wtedy, gdy jest wyposażony w infrastrukturę ogrodową. Zgodnie z art. 2 pkt 9 

u.r.o.d. na infrastrukturę ogrodową składają się: budynki i budowle, ogrodzenia, 

aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe  

i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu 

działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające  

z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego 

ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. 

Stosownie do postanowień art. 7 u.r.o.d. rodzinne ogrody działkowe zakładane 

są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. Przepis ten odnosi się do fazy 

zakładania rodzinnych ogrodów działkowych, nie zaś do fazy ich 

funkcjonowania312.  

 

2. Zadania gminy w odniesieniu do rodzinnych ogrodów działkowych 

Ustawa o samorządzie gminnym313 nie zawiera jednoznacznych postanowień 

kształtujących uprawnienia lub obowiązki gmin w odniesieniu do rodzinnych 

ogrodów działkowych314. Analiza przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych określających ich status prawny oraz cele ich tworzenia  

i funkcjonowania umożliwia jednak identyfikację takich uprawnień i obowiązków 

gminy wobec rodzinnych ogrodów działkowych. Katalog tych uprawnień  

                                                           
311 Wyrok WSA z dnia 13 kwietnia 2016 r., IV SA/Po 32/16, Legalis nr 1444439.  
312 Wyrok NSA z dnia 18 listopada 2016 r., II FSK 2813/14, Legalis nr 1554755.  
313 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446  

z późn. zm.), dalej u.s.g. 
314 W art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych 

w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198 ze zm.) przekazano natomiast do zadań własnych gminy 
zapewnianie gruntów na potrzeby ogrodów działkowych (przez melioracje, rekultywacje, budowę 

odpowiedniej infrastruktury oraz utrzymanie porządku i czystości na terenach przylegających do 

ogrodów). 
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i obowiązków gminy, wyinterpretowany z przepisów ustawy o rodzinnych 

ogrodach działkowych, umożliwia ich zakwalifikowanie do kilku rodzajów zadań 

gminy nazwanych w ustawie o samorządzie gminnym w sposób bardziej 

uniwersalny315. 

W art. 4 u.r.o.d. przyjęto, że rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami 

użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, 

rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych 

poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do rodzinnych ogrodów 

działkowych oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych 

na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. 

Zgodnie natomiast z art. 5 u.r.o.d. stanowią one tereny zielone i podlegają 

ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych316,  

a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody317 i ochrony środowiska318. 

Nie posiadają jednak statusu szczególnego, w tym nie stanowią obszaru 

specjalnego, na jakim obowiązywałby szczególny reżim prawny. Są one tylko 

poddane pewnej szczególnej ochronie319. 

Stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 pkt 6 u.o.g.r.l. rodzinne ogrody 

działkowe kwalifikuje się do kategorii „grunty rolne”. Do zakresu zadań organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 6 

u.r.o.d., należy tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów 

działkowych. Na realizację tego zadania jednostki samorządu terytorialnego mogą 

otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa. 

Cele tworzenia i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych zostały 

wymienione w art. 3 u.r.o.d. Można stwierdzić, że większość z tych celów 

bezpośrednio lub pośrednio nawiązuje do, uniwersalnie sformułowanego w art. 7 

                                                           
315 Zob. także J. Lipski., Modele organizacji ogrodów działkowych po wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego - wnioski de lege ferenda, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2013, nr 3, s. 50-51. 
316 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 

r. poz. 909 z późn. zm.), dalej u.o.g.r.l. 
317 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 

z późn. zm.). 
318 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.  

poz. 672 z późn. zm.). 
319 Wyrok WSA z dnia 15 października 2010 r., II SA/Kr 335/10, LEX nr 753533. 
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ust. 1 pkt 6a u.s.g., zadania polegającego na wspieraniu rodziny. Celami tymi są: 

zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez 

umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych; poprawa warunków socjalnych 

członków społeczności lokalnych; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie ich szans; integracja wielopokoleniowej rodziny, 

wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności  

i zdrowia emerytów i rencistów; integracja społeczna osób w wieku emerytalnym 

oraz niepełnosprawnych320. 

Pozostałe cele tworzenia i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, 

wymienione w art. 3 u.r.o.d., pozostają w określonych relacjach z innymi 

zadaniami gminy wymienionymi w art. 7 u.s.g., a w szczególności  

z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie: ładu przestrzennego, 

gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej; ochrony zdrowia; zieleni gminnej i zadrzewień. Z wyżej wymienionymi 

zadaniami gminy związane są następujące cele tworzenia rodzinnych ogrodów 

działkowych: przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych; 

ochrona środowiska i przyrody; oddziaływanie na poprawę warunków 

ekologicznych w gminach; kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka; 

tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności 

lokalnych. 

Konkludując, podstawowym celem istnienia rodzinnych ogrodów 

działkowych jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, w szczególności w zakresie 

wypoczynku, rekreacji, budowania więzi międzyludzkich, zaspokajania potrzeb 

obcowania z przyrodą, podejmowania pracy fizycznej w celach 

wypoczynkowych321. Rodzinne ogrody działkowe umożliwiają ponadto 

zaspokajanie potrzeby poczucia prawa do wyłącznego dysponowania częścią 

gruntu, szczególnie w przypadku takich osób, którym nie przysługuje ani prawo 

                                                           
320 Na temat cech charakterystycznych oraz funkcji zwrotu „rodzinny” zob. P. Telusiewicz, 

Prawne aspekty zwrotu „rodzinny” w prawie polskim, Науковий Вісник Львівського Державного 

Університету Внутрішніх Справ 2012, nr 2, s. 321-324; P. Telusiewicz, Służebna rola zwrotu 
„rodzinny” w przepisach prawa polskiego, Lublin 2013, s. 21-28.  

321 M. Kania, Geneza ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, „Przegląd 

Prawa Publicznego” 2016, nr 2, s. 77 i n. 
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własności nieruchomości lokalowej, ani własnościowe spółdzielcze prawo do 

lokalu, ani prawo własności nieruchomości gruntowej322. 

 

3. Ustawowe zasady dotowania przez gminy rodzinnych ogrodów 

działkowych 

Poprzednio obowiązująca ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych323 nie zawierała przepisów jednoznacznie dopuszczających 

możliwość udzielania dotacji z budżetu gminy dla rodzinnych ogrodów 

działkowych. W działalności orzeczniczej regionalnych izb obrachunkowych 

wyraźnie natomiast negowano możliwość udzielania takich dotacji dla rodzinnych 

ogrodów działkowych. Wskazywano, że według art. 6 ust. 1 u.s.g. do zakresu 

działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 

niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania własne gminy 

określa wprost art. 7 ust. 1 u.s.g., a ich istotą jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty tworzonej przez mieszkańców gminy. Sprawy, które należą do zakresu 

zadań własnych gminy, są ujęte w ustawowym katalogu o charakterze otwartym, 

sformułowanym w art. 7 ust. 1 u.s.g. Wśród nich znajdują się sprawy ładu 

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, gminnych 

dróg, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz utrzymania czystości  

i porządku. Uznano, w ówcześnie obowiązującym stanie prawnym, że przekazanie 

z budżetu gminy dotacji na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych na 

dofinansowanie kosztów realizacji projektu elektryfikacji działek nie mogło być 

uznane za realizację zadań własnych gminy mieszczących się w zakresie spraw 

publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów. 

Dotacje z budżetu gminy na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych byłyby 

bowiem przeznaczone na zaspokojenie potrzeb jedynie tych mieszkańców gminy, 

którzy byli posiadaczami ogrodów działkowych, a więc wąskiej grupy 

mieszkańców, której nie można uznać za wspólnotę samorządową w rozumieniu 

                                                           
322 B. Rakoczy, Aksjologiczne podstawy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, „Studia 

Iuridica Agraria” 2011, nr 9, s. 285. 
323 Dz.U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.  
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art. 1 ust. 1 u.s.g. W związku z tym stwierdzono, że na podstawie obowiązujących 

przepisów prawnych brak było podstaw do sfinansowania elektryfikacji 

rodzinnych ogrodów działkowych324. 

W okresie obowiązywania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 

r. mogły być natomiast udzielane dotacje dla Funduszu Rozwoju Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych tworzonego przez Polski Związek Działkowców. Wśród 

różnych źródeł zasilania tego funduszu wymieniano trzy rodzaje dotacji, tzn. 

pochodzące z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki Funduszu 

Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych przeznaczano na zakładanie  

i zagospodarowywanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym finansowanie 

budowy, modernizacji i remontów budynków, budowli i infrastruktury służącej do 

wspólnego użytkowania przez użytkowników działek oraz odtwarzanie 

likwidowanych rodzinnych ogrodów działkowych. Z pewnym uproszczeniem 

można zatem przyjąć, że w tym okresie dotacje z budżetów gmin pośrednio,  

tzn. poprzez wyżej wymieniony fundusz, mogły być przeznaczane na realizację 

określonych zadań w rodzinnych ogrodach działkowych. 

Przygotowując projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. 

wprowadzono nowy przepis stwarzający gminom możliwość udzielania dotacji 

celowej dla stowarzyszenia ogrodowego na ogólnych zasadach. Rozwiązanie  

to jest konsekwencją obowiązku gmin w zakresie tworzenia warunków dla 

rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych325. Zgodnie z art. 17 ust. 1 u.r.o.d. 

stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące rodzinny ogród działkowy na obszarze 

danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy. Do udzielania 

dotacji stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych326 w zakresie 

udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 

                                                           
324 Pismo Kolegium RIO w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2009 r., K-0542/40/UG/09, Biuletyn 

RIO w Szczecinie 2009, nr 3, s. 95-96.  
325 Uzasadnienie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204 Sejmu RP 

VII kadencji). 
326 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.  

poz. 1870 z późn. zm.), dalej u.f.p. 
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Beneficjentem dotacji celowej może być wyłącznie stowarzyszenie ogrodowe. 

Z cytowanego przepisu art. 17 ust. 1 u.r.o.d. jednoznacznie wynika, że dotacja 

celowa może być udzielona z budżetu danej gminy tylko stowarzyszeniu 

ogrodowemu, które prowadzi rodzinny ogród działkowy na obszarze tej gminy. 

Nie jest zatem dopuszczalne udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszenia 

ogrodowego mającego siedzibę na obszarze gminy (donatora), ale prowadzącego 

rodzinny ogród działkowy na obszarze innej gminy. Z cytowanego przepisu  

art. 17 ust. 1 u.r.o.d. nie można natomiast wyinterpretować zakazu udzielenia 

dotacji z budżetu gminy w sytuacji, w której rodzinny ogród działkowy znajduje 

się na terenie tej gminy, ale stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ten ogród ma 

siedzibę na obszarze innej gminy. O udzieleniu dotacji decyduje bowiem miejsce 

położenia rodzinnego ogrodu działkowego, a nie miejsce siedziby stowarzyszenia 

prowadzącego dany ogród. Powyższe ograniczenie terytorialne jest uzasadnione, 

ponieważ zadania własne gminy określone w art. 7 ust. 1 u.s.g. są realizowane  

w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zgodnie z art. 1 u.s.g. 

mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, a więc są to 

mieszkańcy gminy zamieszkujący na jej terenie327. Mieszkańcem gminy jest osoba 

fizyczna przebywająca na terytorium gminy z zamiarem stałego pobytu.  

Stałego zamieszkania danej osoby w określonym miejscu nie ocenia się wyłącznie 

według jej zameldowania na pobyt stały, lecz na podstawie faktów świadczących 

o jej stałym przebywaniu w tej miejscowości. Brak zameldowania nie pozbawia 

osoby stale zamieszkującej w gminie statusu członka wspólnoty gminnej328. 

Do trybu udzielania dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego stosuje 

się przepisy ustawy o finansach publicznych regulujące udzielanie dotacji 

celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Istotne w tym zakresie są zatem 

postanowienia art. 221 ust. 1 u.f.p., według których wyżej wymienione podmioty 

mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe 

na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na 

                                                           
327 Wyrok WSA z dnia 18 lutego 2015 r., IV SA/GI 503/14, LEX nr 1652486. 
328 Wyrok NSA z dnia 2 lipca 2014 r., I OSK 1054/14, LEX nr 1511825. 
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dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Z treści przepisów 

art. 17 ust. 1 u.r.o.d. oraz art. 221 ust. 1 u.f.p. wprost wynika, że dotacje celowe 

mogą być udzielane z budżetu gminy. Zastosowanie przez ustawodawcę zwrotu 

„mogą być udzielane” oznacza, że dotacje celowe nie mają charakteru 

obligatoryjnego329. 

W związku z tym, że w przepisie art. 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie330 wprost nie wymieniono zadania publicznego 

polegającego na tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów 

działkowych, to w orzecznictwie utrwalany jest pogląd, według którego uchwała 

organu stanowiącego gminy w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla 

stowarzyszeń ogrodowych nie może być podejmowana na podstawie art. 221 ust. 

1 u.f.p. W takiej sytuacji nie powinien być stosowany tryb uregulowany w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie331, ponieważ wtedy,  

gdy udzielenie dotacji dotyczy innych zadań niż określonych w tej ustawie, to 

zlecenie zadania i udzielenie dotacji powinno nastąpić podstawie umowy gminy  

z podmiotem, który nie jest zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działa 

w celu osiągnięcia zysku. 

W art. 221 ust. 3 u.f.p. wymieniono niezbędne postanowienia, które powinna 

określać umowa zawierana przez gminę z takim podmiotem332, a mianowicie: 

szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin 

jego wykonania; wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie 

i tryb płatności; termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 

danego roku budżetowego; tryb kontroli wykonywania zadania; termin i sposób 

rozliczenia udzielonej dotacji; termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie 

dłuższy niż terminy zwrotu określone w ustawie o finansach publicznych. 

                                                           
329 Uchwała RIO w Zielonej Górze z dnia 24 lutego 2016 r., 62/2016, (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego 

z 2016 r. poz. 547). 
330 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), dalej u.d.p.p.w. 
331 Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2016 r., 0102-249/16, (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego z 2016 r. poz. 2100).  
332 M. Dębowska-Sołtyk, P. Sołtyk, Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na 

zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny 

audytu wewnętrznego, „Finanse Komunalne” 2012, nr 10, s. 58. 
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Odrzucając możliwość zastosowania art. 221 ust. 1 u.f.p., jako podstawy 

prawnej podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały określającej zasady 

udzielania dotacji celowych dla stowarzyszeń ogrodowych, wskazano, że w tym 

zakresie właściwy jest przepis art. 221 ust. 4 u.f.p., zgodnie z którym tryb 

postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz 

sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, 

organ stanowiący gminy, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania  

o udzielenie dotacji i jej rozliczenia333. Zapewnienie jawności rozliczania 

przekazanych w określonym w uchwale trybie dotacji należy do elementów sfery 

normowania objętej materią aktu prawa miejscowego. Elementem normowania  

w akcie prawa miejscowego powinien być nie tylko obowiązek przedstawienia 

gminie przez beneficjenta rozliczenia realizacji zadania, ale również określenie 

sposobu ujawnienia przedłożonego rozliczania dotacji334. 

Nie można jednak bezkrytycznie zaaprobować poglądu, według którego brak 

jest w przepisie art. 221 ust. 1 u.f.p., w związku z przepisami ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, podstaw do podejmowania przez organ 

stanowiący gminy uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej dla 

stowarzyszeń ogrodowych. W art. 4 ust. 1 pkt 1a oraz pkt 31 u.d.p.p.w. 

zastosowano uniwersalne określenia, według których sfera zadań publicznych 

obejmuje swoim zakresem „wspieranie rodziny” oraz „działalność na rzecz 

rodziny”. W zestawieniu z celami tworzenia i funkcjonowania rodzinnych 

ogrodów działkowych, określonymi w art. 3 u.r.o.d. (np. pomoc rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; integracja 

wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz 

zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów), które mają charakter 

celów szczegółowych można stwierdzić, że zawierają się one w kategorialnie 

                                                           
333 Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 r., 2/232/2016, (Dz.Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 1313); uchwała RIO w Poznaniu z dnia 25 marca 2015 r., 6/352/15, 
(Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 2906). 

334 Uchwała RIO w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r., 4/11/2011, Legalis nr 310589; uchwała RIO 

w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2010 r., 19/95/2010, „OwSS” 2010, nr 3, s. 130.  
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określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1a oraz pkt 31 u.d.p.p.w. zadaniach publicznych 

polegających na „wspieraniu rodziny” oraz „działalności na rzecz rodziny”. 

Z postanowień art. 221 ust. 4 u.f.p. w związku z art. 17 ust. 1 u.r.o.d. wynika, 

że organ stanowiący gminy jest uprawniony do określenia trybu postępowania  

o udzielenie dotacji, a więc ten organ ma obowiązek w sposób jednoznaczny 

określić wszystkie elementy trybu ubiegania się o dotację, w tym zawartość 

wniosku i dokumentów do niego załączanych. Pozostawienie katalogu otwartego 

w zakresie określenia trybu postępowania przy udzielaniu dotacji  

(poprzez zastosowanie zwrotu „między innymi”) skutkuje przekazaniem przez 

organ stanowiący organowi wykonawczemu swoich kompetencji w tym zakresie  

i w sposób istotny narusza przepis ustawy. Ponadto uzależnienie rozpatrzenia 

wniosku o udzielenie dotacji przez organ wykonawczy gminy od złożenia 

informacji i dokumentów dodatkowych, tj. innych niż określonych przez radę 

gminy w uchwale, mogłoby doprowadzić do swobody działania organu 

wykonawczego w przypadku oceny wniosku. Takie postanowienie uchwały 

mogłoby prowadzić do scedowania wyłącznej kompetencji rady gminy na organ 

wykonawczy, a więc naruszałoby przepis art. 221 ust. 4 u.f.p.335. 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 u.r.o.d. dotacja celowa udzielana dla stowarzyszenia 

ogrodowego powinna służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem 

gminy określonym w art. 6 ust. 1 u.r.o.d. (tzn. tworzeniem warunków dla rozwoju 

rodzinnych ogrodów działkowych) i może być przeznaczona w szczególności na 

budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę 

warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez 

działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do takich ogrodów. 

Przepis ten uwzględnia zgłaszane postulaty dotyczące tzw. „otwierania” ogrodów 

dla mieszkańców gminy336. W treści art. 17 ust. 2 u.r.o.d. jedynie przykładowo 

wymieniono cele, na które może być udzielona dotacja dla stowarzyszenia 

ogrodowego. O otwartym katalogu tych celów przesądza zastosowanie przez 

                                                           
335 Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2016 r., 8/498/2016, (Dz.Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 3212). 
336 Uzasadnienie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204 Sejmu RP 

VII kadencji). 



184 

Małgorzata Ofiarska 

  

ustawodawcę zwrotu „w szczególności”. Należy jednak podkreślić, że gminy 

mogą podejmować na podstawie art. 221 ust. 4 u.f.p. prawotwórcze uchwały 

dotacyjne w odniesieniu do zlecania realizacji zadań publicznych, jeśli spełnione 

są łącznie następujące warunki: zadania powinny być również zlecane innym 

podmiotom niż organizacje pożytku publicznego; potencjalni, niebędący 

jednostkami sektora finansów publicznych, beneficjenci dotacji nie prowadzą 

działalności w celu osiągnięcia zysku; zadania mają charakter publiczny  

i związane są z realizacją zadań danej gminy337. 

Na podstawie art. 17 ust. 3 u.r.o.d. dopuszczono możliwość wspierania 

rodzinnych ogrodów działkowych przez jednostki samorządu terytorialnego,  

w tym gminy, na podstawie odrębnych przepisów, stanowiąc wyraźnie,  

że przepisy cytowanej ustawy nie ograniczają uprawnień jednostek samorządu 

terytorialnego w takim wspieraniu. W art. 17 ust. 3 u.r.o.d. użyto ogólnego 

określenia „wspieranie”, a więc mogą to być inne niż dotacja celowa formy 

wsparcia, zarówno pieniężnego, jak i rzeczowego. W tym kontekście można 

wskazać na postanowienia art. 27 ust. 10-11 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r.  

o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej 

oraz inwestycji towarzyszących338. Zgodnie z tym przepisem w przypadku,  

gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych, inwestor,  

w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego 

części, jest zobowiązany: wypłacić działkowcom odszkodowanie za stanowiące 

ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach; 

wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu odszkodowanie za stanowiące jego 

własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do 

zapewnienia funkcjonowania ogrodu; zapewnić nieruchomości zamienne na 

odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego. Koszty wypłaty odszkodowań 

                                                           
337 J.M. Salachna, Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad aktami planowania finansowego 

oraz organizowania wydatków - dylematy interpretacyjne, „Finanse Komunalne” 2013, nr 1-2, s. 38. 
338 Dz.U. Nr 135, poz. 789 z późn. zm. 
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pokrywane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest właściwy 

wojewoda. Podobne postanowienia zawiera przepis art. 21 ust. 10 ustawy  

z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych339. 

 

4. Analiza treści wybranych uchwał w sprawach dotowania rodzinnych 

ogrodów działkowych 

Z uwagi na istotne zmiany w zakresie możliwości dotowania przez gminy 

rodzinnych ogrodów działkowych, wprowadzone ustawą z 2013 r. i jednocześnie 

brak wyraźnego umocowania do udzielania takich dotacji w ustawie z 2005 r., 

analizie poddano tylko wybrane uchwały podjęte przez rady gmin w latach 2014-

2017, tzn. po wejściu w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych. 

Określając tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej często w uchwale 

rada gminy podaje motywy jej podjęcia, np. dotacja celowa powinna służyć 

rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych na terenie danej gminy, a także 

modernizacji istniejącej infrastruktury ogrodowej umożliwiając zwiększenie 

dostępności społeczności gminy do danego rodzinnego ogrodu działkowego340. 

Zamieszczane są również bardziej szczegółowe zastrzeżenia, których celem jest 

pełniejsze uzasadnienie procesu dotowania, np. brak pełnego wyposażenia 

rodzinnego ogrodu działkowego w infrastrukturę lub zły stan techniczny 

istniejącej infrastruktury, a także ujawniające się społeczne zapotrzebowanie na 

urządzenie użyteczności publicznej jakim jest rodzinny ogród działkowy341. 

W większości przypadków w formie dotacji celowej następuje jedynie 

dofinansowanie (tzn. częściowe finansowanie) określonego przedsięwzięcia  

w rodzinnych ogrodach działkowych. W poszczególnych gminach zróżnicowano 

                                                           
339 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 966 z późn. zm. 
340 Uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów 

działkowych z budżetu gminy Rawicz w roku 2016 (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r.  

poz. 2673). 
341 Uchwała Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania z budżetu Gminy Bielawa dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych (Dz.Urz. 

Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 4637). 
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poziom dofinansowania, co jest efektem odmiennych możliwości zaangażowania 

środków finansowych pochodzących z budżetu konkretnej gminy. W uchwałach 

zamieszczane są postanowienia, zgodnie z którymi dotacja na wykonanie 

przedsięwzięcia w danym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 

30% nakładów na to przedsięwzięcie, w kwocie nie wyższej, niż zaplanowane 

środki w budżecie, a nakłady pomniejsza się o naliczony podatek od towarów  

i usług, jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do jego odliczenia342. W innym 

przypadku ustalono, że udzielona dotacja nie może przekroczyć 50 % kosztów 

realizacji dotowanego zadania343 lub 80% kosztów przedsięwzięcia344,  

a w marginalnych przypadkach nawet 90% kosztów przedsięwzięcia345 lub 99% 

kosztów przedsięwzięcia346. 

Niekiedy rady gmin przyjmują określoną kilkuletnią perspektywę udzielania 

dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć na obszarze 

rodzinnych ogrodów działkowych, przy czym ogólne ustawowe określenia 

odnoszące się do takich przedsięwzięć są w uchwale uzupełniane o listę 

priorytetów zawierających się w tych przedsięwzięciach, np. inwestycje związane 

z: zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, drogami dojazdowymi, 

budową lub remontem ogrodzeń i budynków stanowiących część wspólną ogrodu, 

usuwaniem azbestu. Zastrzega się, że beneficjent dotacji powinien realizować 

inwestycje w granicach rodzinnego ogrodu działkowego347. W uchwałach 

                                                           
342 Np. uchwała Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2015 r. 
343 Np. uchwała Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zduny dla rodzinnych ogrodów działkowych (Dz.Urz. 
Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 3096).  

344 Np. uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 września 2016 r. w sprawie określenia trybu 

postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na 
obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli 

wykonywania zleconych zadań (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 4257). 
345 Np. uchwała nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 października 2015 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Kłodzko dotacji celowych dla rodzinnych 

ogrodów działkowych (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 4735). 
346 Np. uchwała Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotacji celowych dla rodzinnych 

ogrodów działkowych (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 2868). 
347 Np. uchwała Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy 

Blachownia w latach 2017-2020 (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 56); uchwała Rady Miasta 

Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu poprawy infrastruktury 
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wprowadza się postanowienia o charakterze gwarancyjnym, według których 

środki niezbędne do udzielania omawianych dotacji celowych są zabezpieczane 

corocznie w uchwale budżetowej danej gminy348. Dotacje celowe na omawiane 

przedsięwzięcia mogą być przekazywane jednorazowo (w całej przyznanej 

kwocie dotacji) lub w ratach, których terminy określa umowa w sprawie 

udzielenia dotacji349. 

Wnioski o dotacje kierowane są do organu wykonawczego gminy  

i rozpatrywane przez komisję powołaną przez ten organ. W uchwałach określane 

są kryteria, które należy uwzględniać przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie 

dotacji, np. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; 

przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania; stan techniczny istniejącej infrastruktury ogrodowej; 

braki wyposażenia w infrastrukturę ogrodową; społeczne zapotrzebowanie na 

działki w rodzinnym ogrodzie działkowym; udział środków własnych 

stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację lub środków 

otrzymywanych na ten cel od innych podmiotów350. 

W uchwałach dotyczących zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla 

rodzinnych ogrodów działkowych szczegółowo określa się dane, które powinny 

być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji (określenie wnioskodawcy; nazwa 

rodzinnego ogrodu działkowego, dla którego dotacja ma być przeznaczona; 

numery NIP oraz REGON; miejsce położenia rodzinnego ogrodu działkowego; 

tytuł prawny do gruntu; nazwa banku i numer rachunku bankowego; nazwiska  

                                                           
rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy w latach 2016-2018 

(Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 2686). 
348 Np. uchwała Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania z budżetu Miasta Jasła dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych (Dz.Urz. 

Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 416). 
349 Np. uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania z budżetu Gminy Środy Śląskiej dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów 

działkowych (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 3336). 
350 Np. uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia 

trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli dotacji 

celowych dla rodzinnych ogródków działkowych (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 4629); 
uchwała Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

z budżetu Gminy Myślibórz dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych (Dz.Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 690). 
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i imiona oraz nazwę osób statutowo uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów; zakres rzeczowy przedsięwzięcia; 

posiadane pozwolenia na wykonanie przedsięwzięcia; uzasadnienie konieczności 

wykonania przedsięwzięcia; kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji 

przedsięwzięcia oraz dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na ocenę 

wniosku). Do wniosku dołączane jest oświadczenie wnioskodawcy o możliwości 

lub braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług. 

Organ wykonawczy gminy, samodzielnie lub z udziałem powołanej komisji, 

rozpatruje i dokonuje oceny wniosków w zakresie spełnienia wymagań 

określonych w uchwale rady gminy i zawiadamia pisemnie wnioskodawcę  

o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku. Wnioskodawca, którego wniosek 

został odrzucony może ponownie złożyć nowy wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia, spełniający wymogi określone w uchwale. Przekazanie dotacji 

następuje na podstawie umowy. W niektórych przypadkach rada gminy w drodze 

uchwały zastrzega, że dotacja celowa dla tego samego rodzinnego ogrodu 

działkowego może być ponownie udzielona dopiero po upływie określonego 

czasu, np. nie częściej niż raz na 5 lat351.  

Rada gminy, w drodze uchwały, określa również szczegółowy tryb 

sprawowania kontroli prawidłowości wykonywania zadania, w tym 

wydatkowania przekazanych w formie dotacji celowej środków finansowych. 

Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego 

zakończeniu. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy urzędu gminy mogą 

badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie 

dla oceny prawidłowości wykonania zadania. Kontrola może być wykonywana 

zarówno w siedzibie stowarzyszenia ogrodowego, jak i w miejscu realizacji 

zadania, tzn. na terenie rodzinnego ogrodu działkowego352. 

                                                           
351 Np. uchwała Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na zadania służące tworzeniu warunków dla 

rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 1874). 
352 Np. uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia 

zasad udzielania z budżetu Gminy Wolsztyn dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych 

(Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 177). 
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Określając procedurę rozliczenia dotacji celowej ustala się termin przedłożenia 

rozliczenia przez beneficjenta dotacji (np. w ciągu 30 dni od daty zakończenia 

realizacji zadania), formę tego rozliczenia (sprawozdanie wraz z opisem 

wykonanego zadania), dokumenty potwierdzające sfinansowanie wydatków ze 

środków dotacji celowej (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

zapłaconych faktur lub rachunków). 

W celu zachowania zasady jawności w gospodarowaniu publicznymi środkami 

finansowymi w uchwałach zamieszcza się postanowienia, że wykaz rodzinnych 

ogrodów działkowych, którym udzielono dotacji podaje się do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu 

gminy353. 

W niektórych uchwałach zamieszcza się, zbędne z punktu widzenia 

obowiązujących zasad techniki prawodawczej354, postanowienia będące 

powtórzeniem definicji ustawowych, np. infrastruktury ogrodowej355 albo 

powtórzeniem koniecznych elementów treści umowy w sprawie udzielenia 

dotacji, które zostały wymienione w art. 221 ust. 3 u.f.p.356. Zgodnie z § 137 zasad 

techniki prawodawczej w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw ani 

przepisów innych aktów normatywnych. Powtórzenie postanowień ustawowych, 

a także ich modyfikacja w akcie prawa miejscowego są w orzecznictwie uznawane 

za istotne naruszenie prawa357. 

W doktrynie prawa finansów publicznych oraz orzeczniczym dorobku sądów 

administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych konsekwentnie uznaje się, 

że datacje celowe udzielane z budżetu są przeznaczone na realizację określonego 

                                                           
353 Np. uchwała Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania z budżetu Gminy Santok dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych (Dz.Urz. 

Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 1941). 
354 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 283). 
355 Np. uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów 
działkowych (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 2421). 

356 Np. uchwała Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania z budżetu Miasta i Gminy Końskie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych 
(Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2779). 

357 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lipca 2015 r.,  

PN-II.4131.70.2015.JB, (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 2318). 
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przedsięwzięcia, a nie na refundację już poniesionych wydatków na takie 

przedsięwzięcie. W tym zakresie powinna zatem być zachowana określona 

sekwencja zdarzeń: zaplanowanie przedsięwzięcia, złożenie wniosku o dotację 

celową na jego realizację, pozytywne rozpatrzenie wniosku, zawarcie umowy  

w sprawie udzielenia dotacji, przekazanie dotacji celowej, realizacja 

przedsięwzięcia, rozliczenie dokonanych wydatków sfinansowanych ze środków 

przekazanych w formie dotacji celowej. W tym celu w niektórych uchwałach 

zamieszczane są postanowienia, według których przekazanie dotacji następuje na 

podstawie umowy, natomiast realizacja przedsięwzięcia powinna nastąpić po 

podpisaniu umowy358. 

 

5. Uwagi końcowe 

Udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy dla rodzinnych ogrodów 

działkowych, a precyzyjnej rzecz ujmując - dla stowarzyszeń prowadzących takie 

ogrody, to sposób na udzielanie pomocy rodzinom wchodzącym w skład 

określonej wspólnoty lokalnej. Pomoc taka wpisuje się w uniwersalnie określone 

zadania własne gminy skatalogowane w art. 7 ust. 1 u.s.g. Potrzeba udzielania 

mieszkańcom gminy pomocy w urządzaniu rodzinnych ogrodów działkowych 

oraz w modernizacji infrastruktury ogrodowej nie powinna być kwestionowana. 

Sytuacja ekonomiczna wielu polskich rodzin, żyjących na granicy minimum 

socjalnego lub nawet w ubóstwie, są już wystarczającym argumentem 

uzasadniającym taką pomoc. 

Z dostępnych oficjalnych danych wynika, że w Polsce funkcjonuje ponad 

5.000 rodzinnych ogrodów działkowych zajmujących ok. 44.000 hektarów, 

podzielonych na ok. 1.000.000 działek użytkowanych przez ok. 4.000.000 osób 

fizycznych. Powstały one m.in. na nieużytkach, ugorach, hałdach i wysypiskach 

śmieci, a więc tworzenie rodzinnych ogrodów działkowych przyczynia się 

również do rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Często takie ogrody są 

                                                           
358 Np. uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew 

(Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 8146). 
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użytkowane przez rodziny wielopokoleniowe złożone przede wszystkim  

z emerytów, rencistów, osób bezrobotnych oraz osób zatrudnionych na najniżej 

płatnych stanowiskach w handlu i usługach359. Zbiory pochodzące z działek 

usytuowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych umożliwiają nie tylko 

uzupełnienie gospodarstw domowych w warzywa i owoce, ale również 

dokonywanie sprzedaży ich nadwyżek i pozyskiwanie dodatkowych środków 

finansowych uzupełniających budżety tych gospodarstw. Z tego powodu 

współcześnie zwiększa się zapotrzebowanie na działki również wśród osób 

młodszych, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Tereny rodzinnych ogrodów działkowych 

stają się także miejscem spędzania wolnego czasu przez rodziny zamieszkujące  

w budynkach wielorodzinnych. 

Podstawy prawne dopuszczające udzielanie dotacji z budżetu gminy dla 

rodzinnych ogrodów działkowych istnieją dopiero od 2014 r. Rozwiązanie to jest 

konsekwencją obowiązku gmin w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju 

rodzinnych ogrodów działkowych. Nie należy jednak tego obowiązku 

interpretować w taki sposób, który oznaczałby odpowiadający mu obowiązek 

udzielenia dotacji celowej. Tworzenie warunków do rozwoju omawianych 

ogrodów może bowiem następować nie tylko w formie wsparcia finansowego. 

Niemniej jednak wprowadzenie możliwości udzielania dotacji celowych jest 

najbardziej widoczną formą wsparcia rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 

Ustawodawca pozostawia gminie względnie szeroki zakres swobody decyzyjnej 

w określaniu, w drodze uchwały, celów, na które mogą być przeznaczane 

omawiane dotacje. W art. 17 ust. 2 u.r.o.d. ustawodawca tylko przykładowo 

wyliczył takie cele, którymi są budowa lub modernizacja infrastruktury 

ogrodowej. Rada gminy może zatem ustalić inne cele, ale ich realizacja powinna 

spełniać standardy sformułowane w art. 17 ust. 2 u.r.o.d., tzn. wpływać na 

poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez 

działkowców lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do takich ogrodów. 

                                                           
359 A. Miśkiewicz, Rodzinne ogrody działkowe, „Służba Pracownicza” 2014, nr 4, s. 19-23. 
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Wysokość środków przeznaczonych przez gminy na takie cele jest jednak 

limitowana możliwościami dokonywania wydatków z budżetu konkretnej gminy. 

 

PROVIDING SUBSIDIES FROM THE MUNICIPALITY BUDGET TO FAMILY 

ALLOTMENT GARDENS 

 

SUMMARY 

Municipalities were given the authority to provide specific goal subsidies from 

their budgets to family allotment gardens only after the provisions of the law  

of December 13, 2013 on the family allotment gardens were introduced,  

so in practice from the beginning of 2014. Exclusively the municipality council  

is authorized to specify, by means of a resolution, the procedures for granting the 

subsidy, the settlement method as well as the control method of the subsidized 

undertaking's implementation. The specific goal subsidies may be granted 

especially for the construction or modernization of the garden infrastructure if this 

shall improve the conditions of using the allotment gardens by owners or shall 

increase the accessibility of the gardens by local community. The municipality's 

financial aid in the creation and functioning of the family allotment gardens is 

included in the frameworks of some municipality's own tasks. The tasks are listed 

in Art. 7.1 of the law on the municipality self-government, especially the tasks 

concerning the support to the family and the implementation of the pro-family 

policy. 

 

Key words: specific goal subsidy, family allotment gardens, family support, 

local pro-family policy


