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o tylko kilka przykładowych
pytań z setek, które każdego
dnia otrzymują prawnicy Pol
skiego Związku Działkowców. Pytania
związane są z nową ustawą o ROD,
która weszła w życie w styczniu tego
roku. Ponieważ zainteresowanie te
matem jest wyjątkowo duże, PZD
rozpoczyna cykl otwartych spotkań,
podczas których prawnicy pracujący
nad ustawą odpowiedzą na wszystkie
pytania związane z wprowadzaniem
jej zapisów w życie.

Ustawa bez tajemnic
- Podczas naszych spotkań nie bę
dzie żadnych tematów tabu. Chcemy
rozwiać wszystkie wątpliwości dział
kowców. Chcemy, by mieli świado
mość swoich praw i spoczywąjących
na nich obowiązków - mówi Anna
Kubuj, kierownik OZ mazowiec
kiego. Zapowiada równocześnie, że
spotkania będą rozpoczynały się od
omówienia nąjważniejszych zapisów
nowej ustawy. Następnie odbędzie
się dyskusja, podczas której każdy
uczestnik będzie mógł zadawać py
tania. Odpowiadać będą prawnicy,
którzy pracowali nad ustawą.

Pytania są uzasadnione
Nowa ustawa działkowa rze
czywiście może rodzić wiele wąt
pliwości, bo prace nad nią były
wyjątkowo trudne, a materia skom
plikowana. Wskazywali na to nawet
sami posłowie z podkomisji nad
zwyczajnej, pracujący nad ustawą.
Podczas prac pojawiało się wiele
propozycji. Bardzo często rozwią
zania, które na pierwszy rzut oka
wydawały się prostymi i możliwymi
do zastosowania, po rozłożeniu ich
na czynniki pierwsze, okazywały
się niemożliwymi do zastosowania
w przypadku ogrodów działkowych.
W sumie do projektu obywatelskie
go działkowców złożono prawie
250 poprawek (około 130 złożyły
kluby PO, SP, PiS, RP, i TR, prawie
40 wpłynęło od różnych resortów,
około 50 złożył Komitet, a kilkadzie
siąt zostało złożonych przez biuro
legislacyjne w tracie prac).
Ponieważ padało wiele kontrower
syjnych propozycji, jak choćby ta, by
zlikwidować Polski Związek Dział
kowców czy uwłaszczyć wybranych
działkowców, nie obyło się bez emo
cjonujących wystąpień użytkowników
działek, którzy swoje niezadowolenie
wobec absurdalnych rozwiązań wy
razili w ponad 100 pikietach i ogólno
polskiej manifestacji, w której wzięło
udział 15 tys. osób.
Wszystko to sprawiło, że prace
nad ustawą były wyjątkowo roz
ciągnięte w czasie. Od momentu
złożenia projektu w Sejmie do pod
pisania ustawy przez prezydenta
minęły 432 dni. Działkowcy mieli

Działkowcy pytają,
eksperci odpowiadają
Czy będę musiał ponosić większe opłaty za użytkowanie działki w ROD?
W jaki sposób będę mógł ją przekazać osobie bliskiej? Czy warto odłączać się od ogólnopolskiej
organizacji? Jakie prawa przysługują mi w przypadku likwidacji ogrodu?...
realne powody, by wątpić, że usta
wa w ogóle wejdzie w życie.
- To, że działkowcy tak konse
kwentnie i wytrwale walczyli o każdy
zapis ustawy, przyczynia się z pew
nością do tego, że dziś cieszy się ona
tak dużym ich poparciem i zainte
resowaniem. Każdy z nas inaczej
podchodzi do spraw, do których ma
jakiś emocjonalny stosunek - mówi
Anna Kubuj. Przypomina również,
że w ustawie z 13 grudnia 2013 r.
pojawia się wiele nowych dla dział
kowców regulacji. - Nowością jest
to, że działkowcy mają możliwość
podjęcia decyzji o odłączaniu się od
stowarzyszania ogólnopolskiego PZD
i założenia odrębnego stowarzyszenia
kierującego ROD - informuje. - Poza
tym teraz działkowcowi przysługu
je tytuł prawny do działki w postaci
dzierżawy działkowej. Novum jest
regulacja umożliwiająca zbywanie
prawa do działki. Ustawa na nowo
reguluje zasady przejmowania dział
ki w przypadku rozwodu lub śmierci
działkowca. Zmieniły się też zasady
likwidacji ROD czy zasady regulacji
stanu prawnego gruntów ROD.
Są jednak jeszcze inne, nowe dla
działkowców zapisy, które rodzą
ich pytania, dlatego PZD zależy
na tym, by rozwiewać wszystkie
te wątpliwości. Związek opraco
wał „Przewodnik po ustawie",
który rozesłał do wszystkich
ogrodów. Wydał także broszurę
z odpowiedziami na najczęściej
zadawane pytania działkowców,
która w najbliższych dniach trafi do
wszystkich ogrodów. - Ciągle mamy
poczucie, że działkowcy chcą wie
dzieć więcej, stąd pomysł na zorgani
zowanie spotkań. Otwieramy ogrody
dla wszystkich, również dla miesz
kańców miast oraz polityków, którzy
tworzyli ustawę i wiedzą, że rodziła
się w bólach - informuje Anna Kubuj.
Cykl spotkań „Ustawa bez ta
jemnic" odbędzie się na początek
w Warszawie. PZD zapowiada, że
jeżeli zaistnieje potrzeba, podobne
spotkania zorganizuje w innych czę
ściach Polski.

im n r !
Ośrodek Szkoleniowy OZM PZD, ul. Waszyngtona 52/80 - 28 maja
ROD „Bemowo II", ul. Księżycowa 1A — 5 czerwca
ROD „Rakowiec", ul. Żwirki i Wigury 26 -11 czerwca
ROD „Gaj", ul. Janowiecka -17 czerwca
ROD „Sowińskiego", ul Olbrachta 72 - 23 czerwca
ROD „Koto II", ul. Dywizjonu 303 nr 7 - 26 czerwca
ROD „Park Dolny", ul. Promyka 4-30 czerwca
Wszystkie spotkania będą się rozpoczynały o godzinie 17.00.

PORADY OGRODNICZE
• Co robić w ogrodzie? Trwa najbardziej intensywny

• Udane zakupy. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu in

w roku sezon ogrodniczy. Kupujemy, sadzimy, wysiewamy,
chronimy... Jak się w tym nie pogubić!? Co i kiedy trzeba

ternetowego na www.dzialkowiecsklep.pl (tel.: 22 101 34
34). To doskonały sposób na szybkie i tanie zakupy arty
kułów bardzo dobrej jakości - zarówno narzędzi i sprzętów
potrzebnych na działce, jaki nawozów, nasion, szczepionek
mikoryzowych, kompostowników, przyspieszaczy kompo
stowania, małej architektury, ekohoteli.

zrobić? Doświadczonym przewodnikiem po ogrodowych
pracach jest miesięcznik „Działkowiec", a od niedawna
również „Mój ogródek". Z ich czerwcowych wydań można
się dowiedzieć m.in.: jak pomóc roślinom po przymroz
kach, zadbać o ogórki i pomidory, założyć rabatę przy
ogrodzeniu, rozświetlić ogród, zbudować i obsadzić bramkę
wejściową, zadbać o trawnik, założyć mobilny warzywnik,
wybrać najlepsze rośliny do oczka wodnego, przygoto
wać ogród na suszę, zwalczyć choroby róż, zagospo
darować miejsce wokół drzew, uprawiać stewię - ro
ślinę słodszą niż cukier i nieszkodliwą dla diabetyków,
czy przygotować pyszne sorbety owocowe.

• Ochronić zapylające. Chrońmy rośliny przed cho
robami i szkodnikami tak, aby przy okazji nie wytruć
owadów zapylających i pożytecznych. Stosowane pre
paraty muszą być bezpieczne dla pszczół i powinniśmy
je stosować wcześnie rano lub wieczorem. Dodatkowo na
działce można ustawić ekohotele dla owadów.

• Nasionnica trześniówka. Jej
larwy powodują robaczywienie czereśni i wiśni. Składa
nie jaj na dojrzewających
owocach trwa od potowy
maja do potowy lipca.
Zwalczanie chemiczne
należy przeprowadzić po
5-7 dniach od odłowienia
muchówek na żółtych ta
blicach lepowych i powtó
rzyć po 14 dniach, stosując
Calypso 480 SC.

• Formowanie. U młodych drzew owocowych należy od
I Podpieranie bylin. Byliny
o dużych, ciężkich kwiatach,
jak np. piwonie czy kosaćce, warto zabezpieczyć
i*- przed wyłamaniem
w czasie deszczu lub
wiatru. Można do
tego użyć cienkich
tyczek bambuso
wych lub specjalnie
przygotowanych me
talowych podpór (koto
z kilkoma „nóżkami").
Podpory ustawiamy dość
wcześnie, zanim pędy będą
bardzo wysokie.

ginać do pozycji poziomej wyrastające pędy (wykorzystując
sznurki, ciężarki, klamerki). Poziome pędy rosną słabiej i lepiej
owocują. Uformujemy tak prawidłową koronę wrzecionową.

• Mszyce. W ich ograniczaniu do dyspozycji mamy me
tody mechaniczne, np. wycinanie pędów i liści z koloniami,
opryski preparatami naturalnymi, np. z pokrzywy, czosnku,
w ostateczności - preparaty chemiczne (Mospilan, Calypso).

• Cięcie krzewów. Przycinamy krzewy, które już przekwi
tły -forsycję, migdatek, wcześnie kwitnące tawuty (te biało
kwitnące), porzeczki ozdobne. Pędy skracamy o jedną dru
gą, jedną trzecią długości. Szczepione wierzby przycinamy
jeszcze krócej.

• Na truskawkowej grządce. Aby zapobiec brudzeniu się
owoców oraz ograniczyć ich gnicie, pod kwitnące truskaw
ki rozkładamy ściółkę ze słomy.
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• Ślimaki. Po ostatnich opadach należy się liczyć z ich
większym występowaniem. Lepiej zawczasu poznać sku
teczne metody ochrony roślin przed ślimakami. Do dyspo
zycji mamy zabiegi agrotechniczne, rośliny odstraszające,
bariery ochronne i pułapki wabiące lub zwalczanie biolo
giczne (superskuteczne!).

• Zadbajmy o trawnik. Pogoda sprzyja wzrostowi mu
rawy, co oznacza częste koszenie. Zwykle wystarczy co
7-10 dni. Ściętą trawę można przeznaczyć na kompost.
Każdemu koszeniu powinno towarzyszyć nawadnianie i na
wożenie. Trawnik należy podlewać rzadko, ale długo - tak,
aby woda dotarta na około 15 cm głębokości. Warto też
zmierzyć się z chwastami (polecamy mechaniczne usuwa
nie, w ostateczności herbicyd na chwasty dwuliścienne).
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