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W terminie od 19 czerwca br. do 15 lipca br. odbywać się będą lustracje działek i 
ogrodów zgłoszonych do tegorocznej edycji krajowych konkursów PZD.

Każdego roku Krajowa Rada PZD ogłasza konkursy na Wzorową Działkę oraz ROD 
Roku. To nie tylko tradycja, ale także okazja do zaprezentowania dorobku Związku 
oraz indywidualnych działkowców. Startować mogą w nich laureaci okręgowych 

konkursów PZD z poprzedniego roku. 
Do konkursów na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017” oraz „Wzorową Dział-
ka Roku 2017” zgłoszono w sumie 20 Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz 
28 działek z 22 okręgów. Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej KR PZD, któ-
re odbyło się na początku czerwca, wszystkie zgłoszenia zostały zweryfikowane  
i wstępnie ocenione pod względem formalnym. W terminie od 19 czerwca do 25 
lipca br. dwuosobowe zespoły, w skład których wchodzić będzie członek Komi-
sji Konkursowej KR PZD oraz instruktor SSI lub instruktor etatowy okręgowego za-
rządu PZD dokonywać będą przeglądu działek i ROD. Ogłoszenie zwycięzców  
i laureatów odbędzie się podczas Krajowych Dni Działkowca, które w tym roku będą 
jeszcze bardziej uroczyste ze względu na obchody jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa dział-
kowego. AH
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Statut PZD – prace nad nowelizacją
Nowelizacja ustawy  Prawo o stowarzyszeniach wymusza 
dostosowanie statutu PZD do nowych zapisów. W Krajowej Radzie PZD 
nad zmianami pracuje specjalna komisja. Nowe rozwiązania muszą 
zostać wprowadzone do 20 maja 2018 roku. 

W związku z nowelizacją przepisów 
ustawy o ochronie przyrody, od dnia 
17 czerwca 2017 r. zmieniły się zasady 
wycinki drzew w rodzinnych ogrodach 
działkowych. 
Obecnie bez zezwolenia można usunąć 
z działki w ROD: 
• drzewa, których obwód pnia na wysokości 

5 cm nie przekracza:
•  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu 

jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwy-

czajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatun-
ków drzew

• drzewa owocowe 
• krzewy, których powierzchnia 
 nie przekracza 25 m2

Jeśli zatem pomiar obwodu pnia drzewa lub 
powierzchnia krzewu (krzewów) wykazują 
przekroczenie limitów ustalonych w ustawie 
o ochronie przyrody, działkowiec powinien 
uzyskać zezwolenie odpowiedniego organu 

Przegląd konkursowych ROD i działek

administracji publicznej (wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta). Dokonujący wycinki 
nasadzeń bez wymaganych zezwoleń naraża 
się na administracyjne kary pieniężne. AO

Czy rozbudowę 
altany z 20m2 do 
35m2 należy zgłosić 
do zarządu ROD?

Zgodnie z § 45 Regulaminu ROD o rozbudo-
wie altany działkowej należy powiadomić 
zarząd ogrodu; nie ma przy tym znaczenia, 
że planowana rozbudowa nie spowoduje 
przekroczenia ustawowych kryteriów  
(tj. pow. 35 m2, wysokości 4 lub 5 m  
– w zależności od rodzaju dachu, odległości  
3 m od granicy działki). Działkowiec zobowią-
zany jest przedłożyć zarządowi ROD rysunek  
z wskazaniem planowanej powierzchni alta-
ny, jej wysokości oraz położenia względem 
granic działki. Wymóg ten pozwala zarządowi 
na sprawowanie kontroli nad zgodnym  
z prawem oraz Regulaminem ROD zagospo-
darowaniem działek w ogrodzie.  AO

KR PZD apeluje o godne uczczenie jubileuszu!

Obowiązkowe zmiany statutowe 
dotyczą zasadniczo dwóch kwe-
stii: wymogu, aby w statucie 
jednoznacznie określić, czy ist-

nieje możliwość otrzymywania przez człon-
ków zarządu wynagrodzenia za czynności 
wykonywane w związku z pełnioną funkcją 
oraz reprezentacji Związku (przy zawieraniu 
umów i sporach z członkami zarządu, PZD 
musi reprezentować członek Krajowej Ko-
misji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego 
organu lub pełnomocnik powołany uchwa-
łą Krajowego Zjazdu Delegatów). 
Potrzeba nowelizacji statutu PZD to dosko-
nała okazja do oceny obowiązującego od 

blisko dwóch lat dokumentu i wprowadze-
nia ewentualnych poprawek. Do prac nad 
tym zagadnieniem powołano piętnasto-
osobową Komisję. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele struktur związkowych róż-
nych szczebli, wspierani przez ekspertów 
prawnych. Pierwsze posiedzenie komisji 
odbyło się 6 czerwca 2017 r., podczas 
którego dyskutowano na temat zagad-
nień, które należy wziąć pod rozwagę przy 
wprowadzaniu zmian w zapisach statutu. 
Wraz z pracami Komisji prowadzone będą 
konsultacje wewnątrzzwiązkowe dotyczą-
ce zagadnień wymagających regulacyjnych 
poprawek. PG

W zaplanowanej na 1 lipca br. 
uroczystości udział weźmie 
prezes PZD Pan Eugeniusz Kon-

dracki oraz działacze ze wszystkich okrę-
gów, działkowcy, a także przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych. 
Wydarzenie rozpocznie się przemarszem 
od zamku Maćka Borkowicza do Pomni-
ka Wolności poświęconemu bohaterom 
Powstania Wielkopolskiego, gdzie zosta-
ną złożone kwiaty. Kolejne punkty pro-
gramu odbywać się będą na terenie tego 
zabytkowego ogrodu. Zaplanowano m.in. 
uroczystą galę sztandarową, wystąpienie 
Prezesa PZD, prezesa zarządu ROD oraz 
przemówienia oficjalnych gości. Ponadto 
zaprezentowana będzie historia ogrodu, 
która dzięki aktywnej pracy ogrodowego 
kronikarza jest utrwalona na kartach kro-
nik ROD. Uczestnicy będą mogli zobaczyć 
jak funkcjonuje dziś najstarszy w Polsce 
i Europie ogród działkowy. Podczas im-

Ogrodnictwo działkowe obchodzi w tym roku jubileusz 120-lecia 
swojej wspaniałej i bogatej historii.  1 lipca br. w ROD im. 
Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. odbędzie się 
inauguracja oficjalnych obchodów tego święta.

Nowe zasady 
dotyczące wycinki 
drzew w ROD

Kradzieże w ROD

Nie zostawiaj w altance  
i „na widoku” przedmiotów 

wartościowych

Nie opowiadaj nikomu o tym, 
co przechowujesz w altance

Obserwuj osoby nieznajome, 
które bez celu chodzą  

po ogrodzie

Opuszczając działkę zabezpiecz 
pozostawione mienie

Powiadamiaj policję  
o podejrzanie zachowujących 

się osobach

Oznakuj swój sprzęt lub go 
ubezpiecz (grawer, farba, polisy)

Załóż solidne zamki i drzwi  
w swojej altanie

Sprzedaż altany wolna od podatku 

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ko-
rzystny dla działkowców wyrok w sprawie 
opodatkowania sprzedaży altany i nasadzeń 
na działce w ROD (sygn. akt II FSK 3660/16). 
Sąd stwierdził, że dzięki regulacjom z usta-
wy o ROD, zbywając własność altany i pozo-
stałych naniesień (przy przenoszeniu prawa 
do działki) działkowiec korzysta ze zwolnie-
nia podatkowego. Kluczem jest art. 30 ust. 

2 ustawy ROD stanowiący, że majątek ten 
jest własnością działkowca. W konsekwen-
cji, przychód z ich sprzedaży kwalifikowany 
jest jak za zbycie rzeczy. Oznacza to, że zby-
wając nasadzenia i naniesienia działkowiec  
z reguły nie będzie płacił PIT – wyjątkiem 
jest sytuacja gdy dokona sprzedaży przed 
upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, 
w którym nabył prawo własności tych na-
niesień i nasadzeń. 
Wyrok zapadł w sprawie indywidualnej, 
więc teoretycznie nie wiąże organów podat-
kowych w innych postępowaniach. Jednak 
PZD planuje wystąpić do Ministerstwa Fi-
nansów z wnioskiem o wydanie wytycznych 
dla organów, aby stosowały interpretację 
przepisów zgodną z wykładnią NSA. BP

Dzięki współpracy OZ 
Warmińsko-Mazurskiego PZD  
z TVP, działkowcy z tego 
regionu będą mieli cykliczny 
program telewizyjny pod nazwą 
"Rodzinne Ogrody działkowe 
Warmii i Mazur". Emisja 
pierwszego odcinka już 15 lipca 
br. (sobota) w TVP Olsztyn.

Programy realizowane będą wspól-
nie z Instruktorami Społecznej Służ-
by Instruktorskiej PZD i ukazywać 

będą przywiązanie do polskiej tradycji  
uprawiania ziemi na własne potrzeby. - 
Program realizować będziemy na terenie 
różnych miejscowości, by uzmysłowić wi-

Program o działkowcach w regionalnej TVP

prezy nie zabraknie również wrażeń mu-
zycznych, które zapewni koncert zespołu 
muzycznego i orkiestry dętej Domu Kul-
tury w Koźminie Wielkopolskim. Ponadto 
uczestnicy będą mogli zwiedzić wysta-
wę Zespołu Szkół Rolniczych w Koźmi-
nie Wlkp. Ukoronowaniem obchodów 
Jubileuszu 120-lecia będą Krajowe Dni 
Działkowca organizowane w tym roku  
w Bytomiu. Jak co roku odbędą się one na 
koniec wakacji. Więcej informacji: www.
pzd.pl AH

dzom różnorodność upraw i unikatowy 
charakter działek na Warmii i Mazurach. 
W kolejnych odcinkach, będziemy udzie-
lać rad, jak dbać o działki: czego unikać, 
aby nie popełnić błędów w sztuce ogrod-
niczej i tym samym nie zniszczyć przyro-
dy – mówi Czesław Wojsław, prezes OZ 
Warmińsko-Mazurskiego PZD. Emisja 
programu w każdą trzecią sobotę miesią-
ca na TVP Olsztyn o godz. 10.
Program o działkowcach i dla działkow-
ców to z pewnością ciekawa i warta 
uwagi propozycja dla widzów nie tylko 
regionalnych kanałów, dlatego z TVP 
Olsztyn wzór powinny czerpać także inne 
stacje telewizyjne w Polsce. AH

Na kartach historii powstawania ogrodów zapisane są piękne idee ogrodnictwa działko-
wego, a także wydarzenia, które ukształtowały dzisiejsze ogrodnictwo. „Śledząc histo-
rię ogrodów działkowych należy stwierdzić jednoznacznie, iż jesteśmy dłużni wszystkim 
prekursorom tego wspaniałego dzieła, wiele słów uznania, podziękowania i szacunku” – 
napisali w apelu członkowie KR PZD. Tradycja  zobowiązuje do starannego pielęgnowania  
i kultywowania takich zaszczytnych uroczystości i przekazania tych cennych wartości 
kolejnym pokoleniom. Dlatego też Krajowa Rada PZD zachęca wszystkie ogrody i dział-
kowców do „zorganizowania w bieżącym roku uroczystości dni działkowca oraz imprez 
promujących ogrodnictwo działkowe na przykładzie swojego ogrodu oraz przygotowa-
nie działań towarzyszących tj. prezentacja ogrodów społeczeństwu oraz popularyzacja 
jubileuszu w mediach lokalnych i związkowych”. Czekamy na wasze pomysły i inicjaty-
wy: media@pzd.pl AH

Podczas XIII posiedzenia Krajowej 
Rady PZD powołana została Komisja 
do spraw skarg. W skład Komisji 
zostali powołani działacze związkowi, 
posiadający wieloletnie doświadczenie, 
wiedzę oraz przygotowanie 
merytoryczne, co pozwala na rzetelne 
rozpatrywanie zgłaszanych spraw. 

Do zadań komisji należy badanie zgła-
szanych skarg i składanie do Prezy-
dium Krajowej Rady PZD wniosków  
i propozycji zarówno w sprawach in-
dywidulanych, jak i  rozwiązań syste-
mowych. Jednocześnie Krajowa Rada 
PZD zobowiązała okręgowe zarządy 
do powoływania Komisji ds. skarg 
działających przy okręgach w celu 
sprawniejszego rozpatrywania spraw 
oraz pojawiających się konfliktów, tak 
by chronić działkowców i ich praw,  
a także możliwości niezakłóconego użyt-
kowania działki. W razie konieczności, 
członkowie Komisji okręgowych będą 
badać sprawy na miejscu w ROD. Ini-
cjatywa powołania komisji ds. skarg ma 
służyć temu, by wszystkie zgłaszane do 
organów PZD sprawy – nawet te najbar-
dziej skomplikowane i złożone – zostały 
rozpatrzone w możliwie krótkim czasie  
i z poszanowaniem praw i interesów 
działkowców. VLS
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KR PZD powołała 
Komisję ds. skarg

Ogrodnicza wiedza w pigułce

Na zlecenie Krajowej Rady wydana zosta-
ła książka pt. „Poradnik początkującego 
działkowca”, która zawiera najważniejsze 
informacje związane z ogrodnicza upra-
wą oraz funkcjonowaniem działki w ROD. 

Informacje w niej zawarte z pewnością 
okażą się przydatne dla nowych użyt-
kowników, którzy dopiero zapoznają się  

z najważniejszymi zasadami funkcjonowania 
w ramach ROD. Książkę opracowało grono 
specjalistów ogrodnictwa od lat współpra-
cujących z redakcją „działkowca”. Poradnik 
bezpłatnie otrzyma każdy nowy działkowiec, 
który nabył prawo do działki począwszy od 
1 stycznia 2017 roku razem z prenumeratą 
miesięcznika „działkowiec”. Koszty pokrywa 
Krajowa Rada PZD. AH

Obchodzone w tym roku 120-lecie istnienia ogrodnictwa działkowego  
to doskonała okazja do pokazania historii ogrodu i jego dorobku nie tylko 
działkowcom, ale i mieszkańcom miast i całemu społeczeństwu. 

W ostatnim czasie w wielu miejscach 
kraju policja notuje zwiększoną liczbę 
włamań i kradzieży w ROD. Co robić, 
by uniknąć ryzyka kradzieży i jak 
dbać o bezpieczeństwo swoje i rzeczy 
pozostawione w altanach? 
Oto kilka rad.


