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 Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął szereg skarg stowarzyszeń ogrodowych 

dotyczących katalogu beneficjentów programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych 

źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup 

i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Beneficjentami tego programu 

mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz 

jednostki samorządu terytorialnego. Uprawnienie to nie dotyczy więc stowarzyszeń 

ogrodowych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40 ze zm., dalej jako: u.r.o.d.). 

 Należy tutaj wskazać, że zgodnie z art. 3 u.r.o.d. do podstawowych celów rodzinnych 

ogrodów działkowych należy m.in. ochrona środowiska i przyrody, oddziaływanie na 

poprawę warunków ekologicznych w gminach, kształtowanie zdrowego otoczenia 

człowieka, czy tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności 

lokalnych. Niewątpliwie za przydatną dla realizacji tak określonych celów należy uznać 

produkcję energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. 

     Warszawa, dnia 25 maja 2016 r.  
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Stowarzyszenia ogrodowe jako stowarzyszenia  w rozumieniu ustawy z 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) posiadają osobowość 

prawną, co oznacza że mogą być podmiotem praw i obowiązków, w związku z czym brak 

jest przeszkód do dysponowania przez nie przyznanymi środkami. W ocenie Rzecznika 

względy przemawiające za włączeniem stowarzyszeń ogrodowych do katalogu 

beneficjentów programu są podobne jak w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Rodzinne 

ogrodowy działkowe służą bowiem realizacji potrzeb bytowych jednostek i dysponują 

nieruchomościami zdatnymi do zamieszczania w nich instalacji odnawialnych źródeł 

energii.  

 Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.) 

przedstawiam Panu Prezesowi niniejszy wniosek wraz z uprzejmą prośbą o zajęcie 

stanowiska w niniejszej sprawie. 
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