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l. PRZEPI§Y oGoLNE.

§ 1,
1. Regulamin postępowania Komisji Rozjemczej, zwany dalej ,,regulaminem
postępowania" określa tryb postępowania Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia
Działkowego,,Zielone Wzgó za", zwa nego da lej,,stowa żyszen iem"
2. W postępowaniu przed Komisją Rozjemczą obowiązują zasady równości oraz
bezpośredniości stron.

§2,
1. Podstawę postępowania Komisji Rozjemczej stanowią przepisy:
1) ustawy z dnia 13 grudnia zal§ r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z2014 r.

oz. a\, zwanej dalej ,,ustawą",
2) Statutu Stowarzyszenia Działkowego,,Zielone\Nzgóua" z dnia 15 czerwca2014 r.

zwanego dalej,,statutem".
3) regulaminu postępowania komisji rozjemczej, zwanego dalej ,,regulaminem

postępowania".

§3.
1. Rozpoznanie spraw przez komisje rozjemczą odbywa się jawnie, chyba że przepisy

niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
2. Strony postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i robió z nich odpisy lub

wyciągi.

§4.
Komisja rozjemcza rozpoznając §p rawy powin na :

1} dążyć do wszechstronnego zbadania iwyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności
sprawy,

2) rozstrzygać sprawy bezstronnie i obiektywnie zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami wspołżycia społecznego,

3) przeciwdziałac przewlekaniu postępowania i dążyc do rozstrzygnięcia sprawy na
pienruszym posiedzeniu, jeżelijest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia wszystkich
istotnych okoliczności sprawy.
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§5.
Strony i świadkowie będący członkańi Stowarzyszenia obowiązani są do zgłoszenia się

na wezwanie xońiqi i'Źłozenia wyjaśnień zgodnie z prawdą, a wszYstkie organY

śŃ"r.yrzenia do uózielenia komisji'iaĄemczej pomocy w zakresie prowadzonego przez

nią postępowania.

§6.
Komisja rozjemcza może podejmowjć z urzędu czynności, jakie uznaza niezbędne dla

"rłXońit"gowyjaśnienia 
sprawy w ramach określonych niniejszym regulaminem,

§7.
KomisjarozjemczaprowadziĘestrspraw,ktoreWpłynęłydokomisji.

ll. RoDZAJE PosTĘPoWANlA PRZED KoMlsJAMl RoZJEMczYMl,

A. Postępowanie mediacyjne.

§8,
1, Komisja rozjemczamoże prowadzń mediacje w sprawach pomiędzy członkami

śto*ory*rón ia, Gńxo*ń immi działek og rod u, Postępowan i u .med 
iacyj nem u

podlegają spory ń;;i;ł" na tle korzystania zdziaąii urządzeń ogrodu, będących

w zarządzie Stóńarzyszenia, atakże przestrzegania zasad wspóŁycia społecznego,

2. komisja rozjemczarodzinnego ogrod u działkowego podejmuje postępowanie

mediacyjnu n" ti="*ny lub ristnfwniosek zainteresowanych członków lub

j"Jńegó 
".łonka, 

jezelidruga strona wyrazi na to zgodę.

e. ńnioJex powin[ń-="*i"rrć ogolny opis istniejącego sporu i być podpisany przez

wnioskodawcow lub wnioskodawcę, Wniosek zgłoszony ustnie sekretarz komisji

wpisuje do protokołu,
4. PrzewaOniczący Xomisji rozjemczej lub jego zastępca wznacza zespoł mediacyjny,

składający ,ię 1.o ń"imniejdwocń czń[ow komisji rozjemczej w.tym z

przewodniczącego lub jego zastępcy oraz ustata teimin posiedzenia, który powinien

byc wyzna"rony"ń cią§ulednegj miesiąca od daty wpływu wniosku i miejsce

posiedzenia mediacyjnego,
5. zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia mediacyjnego sporządza sekretaz i

doręcza stronom, zarządowi ogrodu'a także wyznaczonym członkom zespcńu

mediacyjnego komisji rozjemczei za potrłierdzbniem odbioru, co najmniej na 7 dni

pzed terminem posiedzenia, 
.

6. Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego sekretaz sporządza protokoł, który po

odczytaniu iewentualnym uzup"ińiuńu stanowi podstawę do spisania ugody,

7. Jeżeli strony vlyrażązgodę na zawarcie ugody _ ugodę zawiera się w formie pisemnej,

jako,,UgodĆ za-wańł przed komisja rozjemczą",

8, Ugodę podpisują strony sporu oriz cńonkowie zespołu mediacyjnego komisji

rozjemczej
9. odpis ugody otrzymują strony i zauąd ogrodu. oryginał ugody pozostaje w aktach

komisji roąemczĄ ogrodu.
10, Strony .poru, którławarły ugodę, obowiązane są do jej wykonania oraz
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prze§trzegania zawartych w niej ustaleń.
'l1, Od ugody zawańej w wyniku mediacji stronom nie przysługuje odwołanie
12. Ugoda sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym, po§tanowieniami Statutu i

regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego jest z mocy prawa niewazna, Stwierdzenie
niewazności ugody należy do Komisji Rewizyjne lub Zarządu,

'l3, Jezeli strony lub jedna ze stron odmówi zawarcia ugody, postępowanie mediacyjne
uwaza się za zakończone, a całość zebranych w sprawie dowodów zespół mediacyjny
komisji rozjemczej ogrodu przekazuje zarządowi ogrodu za pokwitowaniem odbioru.

14. Jeżelijedna ze stron (lub obie) nie wywiązują się z warunków ugody, sprawę
rozstrzyga zarząd.

B. Postępowanie rozjemcze.

§9.
Do kompetencji komisji rozjemczĄ należy rozpoznanie odwołań członków od uchwał
zarządu w sprawach:

a) nabycia lub utraty członkostwa
b) nałozenia kar porządkowych i postępowań określonych w Statucie

lll. WYŁĄGZEN|E KoMlsJl LUB czŁoNKA ZEsPoŁU oRzEKAJĄcEGo.

§10
1. Członek komisji rozjemczejjest wyłączany z mocy prawa w sprawach:

1) w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym,
źe wynik sprawy mógłby wywdać wątpliwości co do jego bezstronności,

2) małżonka, rodziców, dzieci, wnuków, rodzeńshra,
3) osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) jezeli brał udział w posiedzeniu zauądu, na którym była rozpatrywana sprawa

nałozenia na członka będącego stroną w sprawie kary porządkowej lub pozbawienia
członkostwa w Stowarzyszeniu i prawa użytkowania działki.

2. Niezaleznie od przyczyn wymienionych w ust.1 komisja rozjemczav,tyłącza cźonka
zespołu orzekającego na jego ządanie lub na wniosek strony złożony na piśmie lub
ustnie do protokołu przed przystąpieniem do rozpatrzenia sprawy, jezeli między nim a
jedną ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, źe mógłby wywohywać
wątpliwości co do bezstronności członka zespołu orzekającego,

3. O wyłączeniu członka komisjiz zespołu orzekającego rozstrzyga komisja rozjemcza, po
złożenlu wyjaśnień przez członka zespołu orzekającego, którego wniosek dotyczy, lecz
bez jego udziału wydaje postanowienie.

lV. sTRoNY

§ 11,
1, Członek Stowarzyszenia może występować przed komisją rozjemczą osobiście lub

przez u poważn ionego przez siebie pełnomocn i ka.
2. Pełnomocnikiem w postępowaniu rozjemczym może być pełnoletnia osoba bliska
członka lub inny członek Stowarzyszenia. Pełnomocnik członka Stowarzyszenia nie może
pełn ió zadnych funkcj i w organach statutowych Stowarzyszen ia.
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3 .upoważnienie do występowania w imieniu członka związku może być udzielone na

piśmie lub ustnie do protoXłu na posiedzeniu komisji rozjemczej,

4 W imieniu zarząJu stowarzyszenia przed komisja rozjemcząwystępuje prezes zarządu

lub upoważniony przez niego członek zarządu,

V, POSTĘPOWAN|E PRZED KOM|SJĄ ROZJEMCZĄ STOWARZYSZEN|A

A, Wszczęcie postępowania.

§ 12.

1, Komisja rozjemcza ogrodu *szciyna postępowanie na skutek pisemnego odwołania

członka Stowarzys zenia od uchwały,
2. Odwołanie wnosi si| Oo komisji rozlemczĄ ogrodu w ciągu 14 dli od daty doręczenia

uchwał/, za pośrednictwem zarządu, który podj$ zaskażona uchwałę.

3_ Złożenie oowJania w trybie i iermińie okieStonym w ust.2 wstrzYmuje wYkonanie

uchwały zala:ądu.

§ 13.

1, Jeżeli niedotrzymanie terminu do ilniesienia odwołania nastąpiło z przyczvn od. strony

niezależnych, stróna w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może złożyć wniosek o

przywrócenie u"ńyńion"go terminu, składając jednocześnie odwołanie, Wniosek o

przywrócenie u"ńvnion"§o terminu powinień 
-zawierać 

uzasadnienie PrzYczYnY, ktÓra

spowodowała n iedotrzymanie terminu,
2. Wniosex o przywiócenie uchybionego terminu komisja rozjemcza ogrodu w pełnym

składzie razpońai,e na posiódzenirl niejawnym i wydaje tym przedmiocie

pośt"no*ienie, któie doręcza stronom za poiwitowaniem lub pzesyła listem poleconym

za zwrotnym pohruierdzeniem odbioru.
3. postanowienie komisji w sprawie odmovrry przywrócenia uchybionego terminu nie

podlega dalszemu zaskarźeniu.

§ 14.

1. przewodniczący komisji rozjemczeilub jego zastępca po otrzymaniu odwołania członka

Stowarzyszenia od uchwa\ zarządu usiań, czy. śprawa podlega kompetencji komisji

rozjemcŹej araz czy odwołańie zostało złożone w określonym terminie,

2. Jeżeli odwołanie zostało złożone po upływie terminu i bez wniosku o jego przywrocenie,

przewodn iczący komisji rozjemczej 
' iun jego zastępca zwraca je członkowi

Stowarzyszenia. l_,_:^ _
3. przepisy ust,2 stosuje się odpowiednio w razie złażenia odwołania Przez nieuPrawnloną

osobę. _._:^ ^]_ l^ ..^,_xa n_na,
4. w razie stwierdzenia, ze §prawa objęta odwołaniem nie nadaje się do wyznaczenia

terminu posiedzenia ze względu na urax dokumentacli zarządu.uzasadniającej Podjęcie

uchwały, od ńói"i- "rń"x Związku a9|vł odwołanie do komisji rozjemczej,

przewodniczący komisji rozjemczej oiroOu lub jógo zastępca wz}nnla zarząd do przesłania

iej dokumentacji w zakreślonym terminie,
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B. Postępowanie wyjaśniające.

§ 15.
1. Jezeli sprawa podlega właściwości komisji rozjemczej, przewodniczący Wznacza
termin posiedzenia komisji oraz wzywa strony, pełnomocnika członka, jezeli został
ustanowiony i świadków.

2. Wezwanie na posiedzenie komisji, o którym mowa w ust.'t powinno zawierać imię i

nazwisko, adres wezwanego, termin i miejsce posiedzenia. Wezwanie wysyła się
obowiązkowo listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręcza się za
pokwitowaniem co najmniej na 7 dni pzed terminem posiedzenia.
3.Jeżeli adresat odmawia orzyjęcia wezwania przesłanego :listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru i poczta zwróci ten list z adnotacją o odmowie jego przyjęc_ia. list
ten włacza się do akt sprawy uznając go za doręczony.
4. Jeżeli miejsce pobytu członka nie jest znane, wezwanie doręcza się zastępczo przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń ogrodu. Doręczenie uważa się za skuteczne z upĘwem
30 dni ad daty vltyluieszenia.

§ 16.
1, Posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący.
2.Z grzebiegu kaźdego posiedzenia sporządza się oddzielny protokfr.
3.Protokolanta wyznacza przewodniczący zespołu orzekającego spośród jego członków.

§ 17.
1, Protokfr posiedzenia powinien zawierać:

1) oznaczenie sprawy, miejsca i daty posiedzenia, imiona i nazwiska członków
zespołu orzekającego, protokolanta, stron, jak i obecnego na posiedzeniu
pdnomocnika członka Stowarzyszenia i świadkow

2) przebieg czynności, a w szczególnościwyjaśnienia i wnioski uczestników
posiedzenia, przebieg i wyniki postępowania dowodowego, wydane w toku
posiedzenia postanowien ia l zarządzenia.

2. Protokół podpisują protokolant i pzewodniczący zespołu orzekającego.
3. Protokół kazdego posiedzenia komisji stanowi wyłączny dowód zachowania

form postępowania przed komisją.

§ 18,
Strony mogą żądaó sprostowania lub uzupełnienia protokołu posiedzenia nie poźniej
jednak niż na następnym posiedzeniu.

§ 19.
1. Posiedzenie zespołu orzekającego rozpoczyna się od sprawdzenia przez

przewod n iczącego zespołu orzekającego obecności wezwanych osób oraz
ustalenia prawidłowości wysłanych zawiadomień o jego terminie, a w szczegolności
czy w aktach sprawy znĄdĄąsię dowody ich doręczenia lub dowody zwrotu.

2. Jeżelijedna ze stron lub obie strony nie stawią się na posiedzenie, a brak jest
dowodów, ze zostaĘ prawidłowo zawiadomione o jego terminie, przewodniczący
zespołu orzekającego od rac za r ozpazna n ie sp rawy.
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3. posiedzenie zespołu orzekającego odbywa się bez względu na niestawiennictwo- 
stron prawidłowo zawiadomionych o jego terminie,

4. odwołanie i każde pismo strony nie ńióącej udziału w posiedzeniu odczytuje się

w całości, co podlega odnotowaniu w protokole posiedzenia,

§ 20.

1. przewodniczące zespołu orr"ń"ją"ego zarządza,postęPowania wYjaŚniające i w

tvń celu udziela głosu stronom, po czym _ w razie potrzeby , zarządza

przesłuchanie śv,iiaaxow, odczltanie dokumentow złozonych w sprawie itp,

2. Jeżeltzespoł orzekający stwieńzi, że zachodzi konieczność przeprowadzenia

wizji lokalnej, wydaje stosowne postanowienie, w którym określa, co ma być

przedmiot"* *ąi,'po czym odracza rozpoznanie sprawy o dokonuje wizji sam

lub w tym celu vĘi tr "ń 
r. składu orzekającego członka (lub członków} zespołu"

3. o terminie i mielscu wizii lokatnejzawiadamia się strony bezpośrednio na- 
losiedzeniu lub pisemńie na 3 dni przed terminem wizji,

4. Z przeprowadzonej wizji spisuleiię' |rotg!oł, który podpisują osoby biorące udział

* *irii. Protokoł nól"z,jodczyiać i uczynić o tyT wzmiankę,
protokół ten nie poaiega oóczytaniu w czasie rozpoznawania sprawy,

§ 21,

1. Rozpoznając odwc*anie członka stowarzyszenia od uchwały zarządu komisja

rozjemcza powinna wyjaśnić w szczególności:
1J czy zarząd:

a) przed zastosowaniem kary porządkowej wezwał działkowca pisemnie do

usunięcia w określonym tórminie'stwierdzonych naruszeń przepisów

b) prawidłówo zawiadomił członka o terminie posiedzeniazarządu, Na którym

jegosprawabyłarozpatrzonaarazczyumożliwimuńoŻenlewyjaśnień
2) czyŻaskarżona uchwała zarz:ądu:,a)zostałaprawidłowodoręczonaczłonkowiStowarzyszeniaiczyzawlera

urr."J,ii"nie i pouczenie o prawie, terminie itrybie odwołania

b) jest "ń;; na óbowiązujących przepisach oraz zebranejw sprawie

dokumentacji uzasadniającej podjęcie uchwa§
2. przewodniczący zespołu ori"ńłą"ógo moze oóroczyó rozpoznanie sprawy dla

sprawdzenia dowodow albo innej waznej przyczyny,

3. Jeżeli przewodniczącyzespołu oizekającego, odraczającrozpoznanie sprawy

w,znaczy1"ono.."śńie termin i miejsce posiedzenia, osoby obecne na

posiedzeniu obowiązane są stawić śię w'tym terminie i miejscu bez osobnego

zawiadomienia.

c. orzeczenie. 
§ 22

1. po przeprowadzeniu postępow"ń *y"śniającego i ponownym wysłuchaniu stron,

przewodn iczący.*płu brr"r";ąogó ."ńvxa §osie?zenie i zarządza naradę członków

zespołu orzekającego.
2,Naradaobejmujedyskusję,głosowanie'nadmającymzapaśćorzeczeniemi
zasad niczy* i po*óó 

"* 
i ńzstzyg n iĘcia oraz spisanie sentencj i orzeczenia,
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3. Gdy po naradzie komisja rozjemcza uzna, że sprawa jest dostatecznie wyjaśniona do
rozstrzygnięcia, wydaje orzeczenie.

§ 23,
Orzeczenie może byó wydane jedynie przez członków zespołu orzekającego, którzy
uczestn iczyl i w posiedzen i u pop rzedzającym bezpośred n io jego wydan ie.

§ 24.
Komisja rozjemcza ogrodu może zamknięte posiedzenie otworzyć na nowo jezeli dopiero
po jego zamknięciu zostały ujawnione istotne okoliczności sprawy.

§ 25.
Komisja roĄemcza ogrodu rozstrzygając odwołanie członka od uchwały zarządu i w
zależności od dokonanych ustaleń:
1) oddala odwołanie, jeżeli z postępowania wyjaśniającego wynika, że nie zostały przez
zarząd ogrodu naruszone p.rzepisy ustawy, statutu, regulaminu ROD.
2) uwzględnia odwołanie i uchyla zaskarzoną uchwale zarządu ROD
3) uwzględnia odwołanie, uchyla zaskarżoną uchwałę zarządu ROD i przekazuje mu
sprawę do ponownego rozpoznania, jeżeli uzna, że zarząd nie wyjaśnił wszystkich
istotnych okoliczności sprawy lub naruszył przepisy statutu bądź regulaminu ROD.

§ 26.
1. Orzeczenie komisji rozjemczej jest ważne, jezeli zostało podjęte większością

głosów członków zespołu orzekającego. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
przewodniczącego zespołu orzekającego.

2, Sentencję orzeczenia podpisują wszyscy członkowie zespołu orzekającego nie
wyłączając przegłosowa nego.

3. Członek zespołu orzekającego, który przy głosowaniu nie zgodził się z treścią
orzeczenia, może przy podpisywaniu jego sentenqi zaznaczyć obok podpisu swoje
zdanie odrębne. Zaznaczający zdanie odrębne sporządza na piśmie jego
uzasadnienie i składa do akt sprawy w ciągu 3 dni od daty spisania sentencji
orzeczenia,

4. Sentencja powinna zawierać;
{} nazwę komisji i oznaczenie sprawy
2} wymienienie zespołu orzekającego w tym protokolanta (imiona i nazwiska)
3} datę i miejsce rozpoznania sprawy iwydania orzeczenia
4| wymienienie stron
§} oznaczenie przedmiotu sprawy
6} rozstrzygnięcie odwołania

5, Treść sentencji orzeczenia przewodniczący zespdu ozekającego ogłasza stronom
na posiedzeniu na którym zamknięto postępowania, podając ustnie najważniejsze
powody rozstrzyg nięcia.

§ 27.
1. Uzasadnienie orzeczenia sporządzone na piśmie podpisuje przewodniczący zespołu
orzekającego.
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2. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać wskazanie podstawY faktYcznej i Prawnej

rozstrzygnięcia, a w szczegolności wskazanie faktów, ktore komisja uznała z,a
uoowołńiońe, dowodów na których się oparła , przyczyn dla ktorych innym dowodom nie

dala wiary oraz ocenę, czy po-stępowanie zarządu rodzinnego ogrodu działkowego W

sprawie i podjęta uchwała Śpłnia rlvymogi określone w statucie i regulaminie rodzinnego

ogrodu działkowego.

§ 28,

odpis orzeczenia z uzasadnieniem kómisja rozjemcza przesyła stronom listem PoleconYm

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ń cią-gu 21 dni od daty ogłoszenia sentencji

orzeczenia lub doręcza bezpośrednio za pokwitowaniem z pouczeniem o przysługującym

|rawie i terminie do złoźenia odwołania się od tego orzeczenia

§29
Komisja rożlemczajest związana wydinym orzeczeniem od chwiliwYdania jego sentencji,

§30
{. W sprawach nabycia lub uiraty członkostwa w Stowarzyszeniu ogrodowYm

zainteresowany moze _ po wyczeipaniu postępowania wewnątrz organizacyjnego._

dochodzić swoich praw na diodze sądowej w terminie 30 dni od dnia otrzYmania

uchwały organu stowarzyszenia ogrodowego, 
.

2. orzeczenie"komisji roźlÓmczej ogiodu staje się prawomocne, jeźeli Żadna ze stron

nie złozy od niego odwołania do sądu,
3. w przypadku wszczęcia postępowania sądowego, orzeczenie komisji roĄemczĄ z

mocy prawa ulega zawieszeniu, a jego wykonanie jest wstrzymane do czasu

prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego,

§31
orzeczenie komisji rozjemczej ogrodu] od którego strony nie wniosłY odwołania do sądu

jest wiązące dla stron.

Vl. PosTANoWlENlA KoŃcoWE.

Regulamin Komisji Rozjemczej został zatwierdzony plzez.Walne..Zebranie członków

Stowarzyszenia uchwalą nr 10 z dnia 30 maja źols r. i wszedł w życie z dniem

zatwierdzenia.

§tawarzyszenje ;'.-,:tałkowe

,rZielone'r.,' łgótrZa''
Nk 5272719(,l, , ;i , i ,)lri 1474]0190
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