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„Stop Rozbiórkom
Altan” na wiosnę?

w numerze

Walka o rejsterację
statutu
Przedłuża się procedura sądowa
w sprawie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany
 str. 3
statutu PZD.

Roszczenia nadal
zagrożeniem dla ogrodów

Szansa, że w zaledwie 3 miesiące od I czytania Parlament zakończy prace nad obywatelskim
projektem ustawy zabezpieczającej altany działkowe przez groźbą rozbiórki, jest naprawdę realna.
Co więcej, argumenty działkowców są tak mocne, że może to nastąpić niemal jednogłośnie.

W

powierzchni zabudowy i 5 m wysokości). Co istotne, stosowane przez
działkowców nazewnictwo znajdowało odzwierciedlenie we wcześniejszych przepisach prawa (por.
art. „Altany w prawie”), a nawet
wyrokach sądów administracyjnych. Przemawiała za nim również
praktyka nadzoru budowlanego,
który ograniczał się wyłącznie do
badania gabarytów altan. Warto
podkreślić te okoliczności, bo najlepiej wyjaśniają, że projekt ustawy
zaproponowany przez PZD nie legalizował żadnej samowoli budowlanej, a jedynie - przez doprecyzowanie zapisów ustawy - wykluczył
stosowanie wobec altan działkowych wadliwej definicji.

Sejmie za było 436
posłów,
wstrzymało się 3, przeciw 0; w Senacie
ustawę poparło 84
senatorów, wstrzymał się 1, przeciw 0. Najprawdopodobniej jeszcze
w marcu ustawa trafi do Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Działkowcy są zatem o krok od
końca batalii o prawne gwarancje
dla 900 000 altan.

Jak walczyliśmy
o ochronę altan!

Wystąpienie z projektem ustawy,
której oficjalny tytuł brzmi o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw, zainicjowała
Krajowa Rada PZD. Dokument
opracowany przez organizację
działkowców zgłosił do Sejmu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
„Stop Rozbiórkom Altan”, którego
pełnomocnikami zostali mec. B.
Piech i mec. T. Terlecki.

Dlaczego ustawa?

Impulsem do tych działań było
zagrożenie dla altan wynikające
z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku (sygn.
akt II OSK 1875/12) sąd, z uwagi

700 000 podpisów

Rys. J. Szymański

na brak ustawowej definicji pojęcia
„altana”, posłużył się definicją ze
słownika języka polskiego, która
nie uwzględniała specyfiki altan
w ogrodach działkowych. Efektem
było stwierdzenie, że zasadniczo
„altana” to lekka konstrukcja,

o ażurowych ścianach, a obiekt
niespełniający tych wymogów
podlega rozbiórce. Tymczasem
w ROD od dziesięcioleci „altanami”
określano niewielkie domki, przy
których wznoszeniu jedynym ograniczeniem były gabaryty (do 35m2

Ruszyła kampania
Krajowy Zjazd
sprawozdawczo-wyborcza uchwalił nowy
statut PZD
we wszystkich ROD
W całym Związku bieżący rok jest rokiem wyborczym,
a rozpoczyna się walnymi zebraniami sprawozdawczowyborczymi w ROD. Podczas walnych zebrań
sprawozdawczo-wyborczych zacznie się praktyczne
wdrażanie wielu przepisów nowej ustawy o ROD,
dlatego Krajowa Rada w sposób szczególny podeszła
do przygotowania tej kampanii w ROD.

P

rezydium KR PZD
uchwaliło
szczegółowe wytyczne do przeprowadzenia zebrań,
opracowało i dostarczyło do
wszystkich ROD wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
tych
zebrań.
W zbiorze dokumentów znalazły się wszystkie uchwały, jakie
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walne powinno podjąć, wystarczy więc tylko skorzystać z tych
druków. Wytyczne i wzory dokumentów zostały dostosowane
do wymagań ustawy o ROD.
Krajowa Rada wydała zaproszenie na walne w formie pocztówki i dostarczyła do ROD za
pośrednictwem okręgowych zarządów.
 str. 2

Podczas nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów
w dniu 23 października 2014
roku Związek uchwalił nowy
statut. Tym samym spełniono
obowiązek wynikający z art. 68
ustawy o ROD, a więc uchwalono
- w terminie 18 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy - nowy
statut na zasadach określonych
w dotychczasowym statucie.

W

ten sposób zwieńczono wielomiesięczną
pracę
całego Związku
nad nowym statutem. W tym czasie Krajowa Rada
przygotowała kompleksowy projekt, który został skierowany do
konsultacji z działkowcami, zarządami ROD i innymi organami

W niespełna trzy miesiące inicjatywa PZD zyskała poparcie ponad
700 000 obywateli. 9 października
2014r., w obecności kilkudziesięciu działkowców, Komitet złożył
je uroczyście w Sejmie. Jeszcze
tego samego dnia poparcie ustawy zadeklarowały kluby PiS, PSL,
SLD i Twój Ruch. Z działkowcami
spotkali się wicemarszałkowie: M.
Kuchciński, E. Grzeszczak i J. Wen str. 2
derlich.

Zaszłości w stanowieniu prawa,
niedoprecyzowane przepisy i często
zła wola urzędników sprawiają, że
roszczenia do gruntów ROD wciąż
 str. 3
zagrażają działkowcom.

Propozycje Zrzeszenia
Dekretowiec
Warszawskim ogrodom grozi likwidacja. Zrzeszenie Dekretowiec chce
oddać część terenów ROD spadkobiercom, a ze sprzedaży pozostałych
 str. 4
spłacić resztę roszczeń.

Probelmy z regulacją praw
do terenów ROD
1791 ROD o powierzchni bliskiej 11
tys. ha nadal wymaga regulacji stanu
 str. 5
prawnego ich gruntów.

Zebrania ustawowe w ROD
W styczniu zakończył się 12-miesięczny okres, w którym zgodnie z prawem
musiały się odbyć zebrania w ROD.
Podczas tych zebrań działkowcy
zadecydowali o pozostaniu w PZD. Aż
95 % z nich pozostało w strukturach
 str. 6
związku.

Zaproponuj zmiany
do regulaminu ROD
Już jest projekt nowego regulaminu
ROD. Sprawdź, jakie zawiera zmiany
i prześlij nam swoją opinię.  str. 7

Nowe rozwiązania, które zawiera statut:
 zwiększenie uprawnień i odpowiedzialności ROD poprzez zagwarantowanie szerszej
samodzielności prawnej;
 wprowadzenie nowej kategorii członkostwa współdziałającego dla osób nie mających
działki w ROD prowadzonym przez PZD, aby umożliwić przynależność do PZD jak najszerszemu gronu zainteresowanych;
 zniesienie komisji rozjemczych jako obligatoryjnych organów i przeniesienie działalności
rozjemczej do fakultatywnych komisji problemowych;
 nowe zasady dotyczące opłat i składki członkowskiej, zapewniające sprawne funkcjonowanie ogrodów i Związku oraz gwarantujące, aby każdy działkowiec proporcjonalnie
przyczyniał się do pokrywania kosztów funkcjonowania ROD;
 ustanowienie ulgi dla małżonków będących członkami PZD - każdy z nich opłaci składkę
członkowską w wysokości 50%;
 przedłużenie terminu odbycia walnych zebrań w ROD do 15 maja.
Zgodnie z ustawą o ROD, Związek złożył uchwalony statut do sądu rejestrowego wraz
z wnioskiem o zmianę wpisu w KRS. Nastąpiło to pod koniec października ub. roku. Do dnia
dzisiejszego nie dokonano rejestracji. 

Związku. W tym celu wydano
specjalną broszurę z projektem
w nakładzie 10.000 egzemplarzy, które trafiły do wszystkich
ogrodów w Polsce. Ponadto zamieszczono ten dokument na
stronie internetowej www.pzd.pl.
W wyniku tak szerokich konsultacji zgłoszono wiele wniosków
i propozycji. Wszystkie zostały

rozpatrzone przez Komisję Statutową, która dokonała niezbędnych
poprawek w projekcie. Dzięki temu
projekt został udoskonalony, aby
spełniał nie tylko wymogi prawa,
ale również oczekiwania środowiska polskich działkowców. Tak wypracowany statut został następnie
uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów. 
Tomasz Tarleckki
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cd.  "Stop Rozbiórkom Altan" na wiosnę
Sprawą altan zainteresowała się również Premier
Ewa Kopacz. 24 listopada 2014 r. spotkała się
z Prezesem PZD E. Kondrackim i pełnomocnikami Komitetu. Efektem były konsultacje z Rządowym Centrum Legislacyjnym. Posłużyły one stronie rządowej do wypracowania poprawek, które
miały wykluczyć wszelkie wątpliwości, co do legalności altan, zarówno tych już wybudowanych,
jak i wznoszonych w przyszłości.

Zgoda w Sejmie …

W Sejmie I czytanie projektu odbyło się 18 grudnia 2014 roku. W trakcie debaty praktycznie
wszystkie kluby zadeklarowały jego poparcie. Pozytywnie odniesiono się też do postawy działkowców. Chwalono ich nie tylko za przykład aktywności obywatelskiej, ale również za odpowiedzialną
postawę przy formułowaniu postulatów. Dało się
to zauważyć zwłaszcza ze strony przedstawicieli
Ministerstwa Infrastruktury, którzy nie ukrywali,
że ich pozytywny stosunek do nowelizacji wynika
m.in. z ograniczenia działania ustawy wyłącznie
do obiektów o gabarytach zapisanych dotychczas
dla altan.
W Sejmie projekt trafił do Komisji Infrastruktury, która 15 stycznia br., przyjęła poprawki zgłoszone przez rząd i skierowała projekt do II czytania na posiedzeniu plenarnym. Odbyło się ono 4
lutego br., skąd projekt ponownie skierowano do
Komisji Infrastruktury. Dzięki temu, że zebrała
się ona jeszcze w tym samym dniu, już 6 lutego
2015r. mogło się odbyć III czytanie, na którym
Sejm, 436 głosami za, uchwalił ustawę.

…. i Senacie

W izbie wyższej Parlamentu nad ustawą obradowały Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (24 lutego br.) oraz Gospodarki
Narodowej (24 lutego br.). W obydwu ustawa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Senatorowie opowiedzieli się za jej uchwaleniem, proponując jednocześnie wprowadzenie niewielkiej
korekty. Dotyczyła procedury wydawania zaświadczeń o zgodności altany działkowej z prawem. 5
marca br. Senat przegłosował propozycje komisji
i przesłał poprawioną ustawę do Sejmu. Poprawka
senacka może być rozpatrzona już na posiedzeniu
Sejmu w dniach 18 - 20 marca br. Jeżeli tak się stanie, to jeszcze w marcu Marszałek Sejmu będzie
mógł wystąpić do Prezydenta RP o podpisanie
Bartłomiej Piech
ustawy Stop Rozbiórkom Altan.

cd.  Kampania sprawozdawczo-wyborcza
Pocztówka została wydana w nakładzie 1 mln
egzemplarzy – dla wszystkich członków PZD, którzy mają prawo brać udział w walnych zebraniach.
Koszty wydania i dostarczenia do OZ poniosła Krajowa Rada, a więc dla zarządów ROD zaproszenie
jest bezpłatne.
Podczas tegorocznych walnych zebrań będą po
raz pierwszy uchwalane opłaty według wskazań
ustawy o ROD i statutu PZD. Zasady pozostały
niezmienione – opłaty przeznaczone są na funkcjonowanie ROD, ale trochę inna jest ich konstrukcja.
Szczególnego wyjaśnienia wymagała sprawa kosztów zarządzania i Prezydium KR PZD w odpowiedzi
na wiele pytań z ROD wyjaśniło szczegółowo tę sprawę w Stanowisku z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie
kosztów zarządzania w ROD. Istotne jest także to,
że zgodnie z ustawą o ROD walne zebranie może
podjąć kilka uchwał w sprawie opłat ogrodowych,
w zależności od występujących w danym ogrodzie
potrzeb, np. mogą to być odrębne uchwały ogrodowe dot. opłaty ogrodowej – opłaty energetycznej,
wodnej, czy też za wywóz śmieci. Uchwalone przez
walne zebranie opłaty wnosi każdy działkowiec
w ROD w wymiarze przypadającym na jego działkę
niezależnie od tego czy jest członkiem stowarzyszenia, czy też nie. Zgodnie z ustawą o ROD decyzje podejmuje walne zebranie – prawo udziału w nim mają
tylko członkowie stowarzyszenia, a więc członkowie
PZD. Ponieważ walne jest organem PZD, nie można
na nim zastępować członka Związku. To znaczy nie
można przyjść w zastępstwie członka PZD, nawet
najbliższa osoba nie może go zastąpić na walnym,
bowiem prawa członkowskie można wykonywać tylko osobiście. 
Marek Pytka
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Altany w prawie
Przegląd dotychczasowych regulacji prawnych odnoszących
się do altan uzasadnia stwierdzenie, że inicjatywa obywatelska „Stop Rozbiórkom Altan” służy wyłącznie ochronie
osób, które nie tylko nie działy z zamiarem łamania prawa,
ale wręcz dołożyły wszelkich starań, by go nie naruszyć.
Dlatego twierdzenie, że ustawa ma legalizować samowole
budowlane jest niedopuszczalnym uproszczeniem.

W

yposażanie działek w altany ma tradycję prawie
tak długą, jak ogrodnictwo
działkowe. Na zdjęciach
przedwojennych ogrodów widać niewielkie domki, które już wówczas nazywano altanami.

Lekkie i ażurowe, czy
podpiwniczone domki?

Prawo bardzo długo nie regulowało tego
zagadnienia. Pierwsze przepisy odnoszące się do altan pochodzą dopiero z lat 70tych XX w. Ich treść wskazuje, że określenie „altana”, stosowano wobec obiektów,
które można zaklasyfikować do kategorii
niewielkich domków. Co istotne, już wówczas ich budowę zwolniono od uzyskiwania pozwoleń, o ile przy ich wznoszeniu
przestrzegano ograniczeń. Zgodnie z §
44 ust. 2 pkt 1 ministerialnego rozporządzenia z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
nadzoru
urbanistyczno-budowlanego
(Dz.U.1975.8.48), pozwolenia nie wymagała budowa altanek nie przystosowanych do stałego zamieszkania.
Jeżeli chodzi o gabaryty i technologię budowy altan, to przynajmniej od
1970 r., poza zapisami z regulaminów
ogrodowych, do kwestii tej odnosiły się
też przepisy państwowe. Rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 1970 r. w sprawie określenia normatywu technicznego

dla POD dopuszczono bowiem możliwość
wznoszenia altan o powierzchni do 20
m2. Przepis wyraźnie też wskazał, że altana mogła posiadać podpiwniczenie. Po
nowelizacji rozporządzenia z 25 marca
1980r., dopuszczalna powierzchnia altan
w ogrodach poza miastem zwiększyła się
do 35m2.
Regulacji ustawowej altany doczekały
się w 1994 r. Przyjęte w tym roku Prawo
budowlane w art. 29 ust 1 pkt 6 stanowiło,
że nie wymaga pozwolenia budowa altan

Najważniejsze
postanowienia
ustawy
 definicja altany działkowej - dom
o powierzchni zabudowy do 35m2
i wysokości do 5m,
 budowa altany działkowej jest zwolniona od pozwolenia na budowę,
 ochrona przed rozbiórką altan działkowych wzniesionych dotychczas,
 anulowanie wcześniejszych nakazów
rozbiórki altan działkowych.

na działkach w ogrodach działkowych
o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast oraz
wysokości 5 m przy dachach stromych
i 4 m przy dachach płaskich. Przepis ten
znowelizowano w 2013r., kiedy podczas
prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD, posłowie zgodzili się z postulatem PZD o zaprzestanie różnicowania
powierzchni altan – w miejskich i podmiejskich ogrodach mogą mieć obecnie
do 35m2.

Ochrona altan to żaden przywilej

Jak z tego wynika, przyjęta w wyroku
NSA definicja altany, jako obiektu o lekkiej konstrukcji i ażurowych ścianach
wydaje się być wysoce wątpliwa. Od 40
lat obowiązują przepisy dające podstawę
by przyjąć, że pod pojęciem altany należy rozumieć obiekt o zupełnie innych cechach. Jak bowiem pogodzić tę definicję
z pozwoleniem na podpiwniczenie? Jaki
sens miałoby wpisywanie zakazu przystosowania do stałego zamieszkiwania
wobec obiektu, który ma ażurowe ściany? Wytłumaczyć to można jedynie w ten
sposób, że od samego początku polskie
prawo, pod pojęciem altany w ogrodach
działkowych rozumiało domki o określonych gabarytach. Dlatego określanie
inicjatywy „Stop Rozbiórkom Altan” mianem „ustawy legalizującej samowole budowlane” jest niedopuszczalnym uproszczeniem, a wręcz przekłamaniem.
Legalizacja oznacza bowiem przywilej. Ustawa dotyczyć ma zaś wyłącznie
obiektów o gabarytach zgodnych z dotychczasowym prawem. Chroni zatem
działkowców, którzy mieli podstawy by
sądzić, że działają legalnie, przed przerzucaniem na nich skutków uchwalenia
przed laty nieprecyzyjnego, a więc wadliwego prawa. A taki sposób traktowania
obywatela trudno uznać za rodzaj przywileju, on powinien być przecież standardem.
Bartłomiej Piech
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Statut PZD

Walne zebrania
sprawozdawczo-wyborcze
w okręgach

walka o rejestrację trwa
Przedłuża się procedura sądowa w sprawie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) zmiany statutu PZD. Sytuacja ta wynika z zastrzeżeń do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie zgłosił, do sądu Prezydent
Warszawy, będący organem nadzorującym Związek. W odpowiedzi PZD przekazał
stanowisko prawne, w którym ustosunkował się do wszystkich zastrzeżeń, wykazując
ich bezpodstawność i wnosząc o pilne dokonanie rejestracji zmiany statutu.

N

iestety, prowadzący
sprawę referendarz
nie uwzględnił tego
stanowiska i wydał postanowienie, w którym
odmówił
zarejestrowania
zmiany statutu. Główną przyczyną odmowy było uznanie
argumentu Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Delegatów nie
był uprawniony do zmiany
statutu PZD ze względu na
nieprawidłowy wybór delegatów.
Z takim orzeczeniem
Związek nie mógł się zgodzić. Dlatego złożono do sądu
stosowną skargę, w której
podważono tezę o rzekomym
braku umocowania Zjazdu
do zmiany statutu. Wskazano w szczególności, że
zjazd był zwołany zgodnie
z dotychczasowym statutem,
który był uchwalony w dokładnie takim samym trybie
jak nowy statut, a następnie

Rys. J. Szymański

zbadany i zarejestrowany
przez sąd. Kwestionowany
zjazd był więc organizowany
według zapisów statutowych
zaakceptowanych przez sąd.
Wszak sama ustawa nakaza-

ła PZD uchwalić nowy statut
według zasad wynikających
z dotychczasowego, a więc
zarejestrowanego
statutu.
Niezrozumiałe jest zatem
obecne podważanie tych
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zasad. Ponadto w skardze
zwrócono uwagę na fakt, że
z jednej strony referendarz
odmówił rejestracji nowego
statutu, ale z drugiej - zarejestrował jednocześnie zmiany
wynikające z tego statutu.
Jest to sprzeczność, która dodatkowo wskazuje na wadliwość wydanego orzeczenia.
Powyższa skarga trafiła już do sądu. Jej złożenie
oznacza, że zaskarżone postanowienie
referendarza
utraciło moc, a całość sprawy do rozstrzygnięcia w I instancji przejmuje zawodowy
sędzia. Wypada mieć nadzieję, że podzieli argumenty podniesione przez PZD
i dokona rejestracji nowego
statutu, mimo kolejnego negatywnego stanowiska Prezydenta Warszawy, który nie
chce dopuścić do rejestracji
poprzez podważanie ważności Krajowego Zjazdu Delegatów.
Tomasz Terlecki

Okręgowe zarządy intensywnie przygotowują się
do kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych,
które muszą się odbyć do 30 kwietnia 2015 r. Rok 2015
jest bowiem rokiem wyborczym kończącym 5-letnią
kadencję, która została przedłużona przez KR PZD
ze względu na wejście w życie ustawy o ROD.

N

iektóre okręgowe zarządy jeszcze w grudniu 2014
roku rozpoczęły przygotowania do walnych zebrań
sprawozdawczych. Wówczas już odbywały szkolenia i narady
dla członków zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD, na
których wyjaśniano nowe zagadnienia wynikające z ustawy o ROD.
Przede wszystkim chodzi o nowe uregulowania dotyczące struktury
opłat ogrodowych i nowych obowiązków zarządów ROD po walnym
zebraniu dotyczące zawiadomienia o wysokości opłat wszystkich
działkowców, a nie tylko członków PZD w ROD, a które w tym roku
będą zastosowane po raz pierwszy.
Okręgowe zarządy powołały i przeszkoliły zespoły do obsługi
walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych złożone z doświadczonych
członków okręgowych zarządów, okręgowych komisji rewizyjnych
oraz pracowników biur OZ. Członkowie zespołów będą uczestniczyli
w walnych zebraniach udzielając pomocy merytorycznej i stojąc na
straży ich prawidłowego przebiegu.
Aby przeprowadzić sprawną kampanię sprawozdawczo-wyborczą
niezbędne jest utrzymywanie stałej współpracy zarządów ROD
z okręgowymi zarządami. Dzięki przekazywanym przez zarządy
ROD terminom walnych zebrań, zostanie stworzony harmonogram,
według którego zostaną przydzielone osoby wspierające obsługę
zebrań z okręgowych zarządów. W większości okręgów zostały
ustalone klucze wyborcze, według których w ROD odbywać się będą
wybory delegatów na okręgowe zjazdy. Uchwalone klucze wyborcze
zapewniają, że każdy ROD będzie miał swojego reprezentanta na
zjazdach okręgowych. W tym roku, aby okręgowe zarządy mogły
sprawnie przygotować okręgowe zjazdy, a wszyscy delegaci otrzymać
zaproszenia w statutowym terminie, zarządy ROD zostały zobligowane
do tego, aby niezwłocznie po walnym zebraniu przekazać ankiety
wybranych delegatów na okręgowy zjazd oraz pozostałe dokumenty.
Obecnie odbywają się już pierwsze walne zebrania, ale najwięcej
zostanie przeprowadzonych w drugiej połowie marca i w kwietniu.

Zofia Rut Skórzyńska

Roszczenia nadal zagrożeniem dla bytu wielu ROD
Powstałe w przeszłości nieprawidłowości i uchybienia urzędników w procedurze wywłaszczania i w przekazywaniu
gruntów na urządzenie ROD,
a także niezgodne z prawem
uwłaszczanie się zakładów
pracy na gruntach ROD powodują, że od ponad 25 lat PZD
zmaga się z problemem roszczeń do gruntów ROD.

D

zieje się tak mimo, że PZD nigdy
nie zajmował gruntów bezprawnie, lecz zawsze otrzymywał je
w dobrej wierze od władz publicznych czy zakładów pracy. Związek
i działkowcy w pełnym zaufaniu do państwa
i prawa zagospodarowywali tereny ogrodów,
które nie zawsze wyglądały tak jak obecnie.
Często Związek otrzymywał tereny zdegradowane, które dzięki ciężkiej pracy i nakładom
finansowym działkowców zyskały piękny wy-
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gląd. Niestety, nikogo to już nie interesuje i nie
przeszkadza w zgłaszaniu kolejnych roszczeń
do gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe. A lista chętnych do przejęcia terenów
ROD z roku na rok wydłuża się.
Roszczenia nie są nowym problemem.
Prawdziwa ich fala ruszyła wraz z transformacją ustrojową. Na początku lat 90-tych
ubiegłego wieku osoby fizyczne i prawne
(dawni właściciele oraz ich następcy prawni),
a także podmioty, które wykupiły roszczenia,
zaczęły występować z żądaniami natychmiastowego opuszczenia działek przez działkowców i oczyszczenia ich ze wszystkiego, co się
na nich znajduje. Jakby tego było mało, występowali o zapłatę wielomilionowych odszkodowań za rzekome bezumowne korzystanie
z cudzej własności. Nie było mowy o odszkodowaniach za utracone mienie, a tym bardziej
o terenie zastępczym na odtworzenie ogrodu.
Niestety, takie sytuacje powtarzają się do dziś,
stanowiąc poważne zagrożenie dla słusznych
praw działkowców.
Mając to na uwadze PZD od wielu lat bada
stan roszczeń do gruntów ROD i podejmuje
szereg działań mających na celu ochronę ROD
i działkowców przed ich skutkami. Reprezentuje również ROD i działkowców w setkach
postępowań sądowych i administracyjnych,
wykorzystując całą wiedzę i umiejętności

Rys. J. Szymański

Roszczenia
do gruntów obejmują:
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 338
o powierzchni 1211 ha

na której istnieje 28

901 działek

w obronie działkowców i ich praw. Dzięki
ustawie o ROD i zaangażowaniu Związku
wiele ogrodów udało się obronić przed likwidacją. Ale nie wszystkie rozstrzygnięcia są
przychylne ogrodom i działkowcom…

Ostatnie badanie roszczeń przeprowadzone przez PZD w 2015 roku wykazało, że stan
roszczeń do gruntów ROD w dalszym ciągu
utrzymuje się na wysokim poziomie. Roszczeniami objęte są 338 ROD o powierzchni 1211,78
ha i liczbie działek rodzinnych - 28 901. Ponad
połowa tych roszczeń, które dotyczą działek
na terenach 21 okręgowych zarządów PZD
realizowana jest na drodze sądowej lub administracyjnej. Dziś nie dotyczą jedynie terenów OZ PZD w Elblągu, Koszalinie, Legnicy,
Słupsku i w Zielonej Górze. Nie oznacza to
jednak, że ROD na terenie tych OZ PZD mogą
czuć się bezpiecznie. Najwięcej ROD objętych
roszczeniami znajduje się na terenie OZ PZD
Mazowieckiego, Małopolskiego, w Poznaniu
i Śląskiego. Wśród roszczeń najczęstsze są te
wysuwane przez osoby fizyczne i samorządy.
Roszczenia są ogromnym zagrożeniem dla
bytu wielu ROD. Części z nich, mimo wielkiego
wysiłku i zaangażowania Związku, może nie
udać się ochronić przed likwidacją. Na szczęcie jest nowa ustawa o ROD, która niweluje
skutki roszczeń do gruntów ROD. Dzięki jej
zapisom, a w szczególności art. 25 i 26 ustawy, w przypadku konieczności wydania terenu
PZD w oparciu o zapisy ustawy, działkowcy
będą mieli prawo do odszkodowania, a w pewnych sytuacjach nawet do otrzymania działki
Monika Pilzak
zamiennej w odtworzonym ROD.
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Problemy z regulacją
praw do terenów ROD
Regulacja stanu prawnego ROD od lat jest priorytetem
Związku. W minionych latach Związek uzyskał prawo
użytkowania wieczystego do ponad 27 tys. ha, zaś wobec
blisko 3 tys. ha ujawnił prawo użytkowania w księgach
wieczystych. Zatem ponad 2/3 ROD ma już uregulowany
stan prawny. Niestety, sytuacja blisko 1/3 ROD nadal budzi
poważny niepokój. Problem ten występuje praktycznie
w całym kraju. Na 26 okręgowych zarządów PZD, nie
występuje on jedynie w 4, tj. OZ w Elblągu, Gorzowie
Wlkp., Legnicy i w Zielonej Górze.

N

adzieję na przyspieszenie procesu zabezpieczania praw działkowców
dały przepisy ustawy o
ROD z 13 grudnia 2013r. W art. 76
przyznała ona stowarzyszeniom
ogrodowym możliwość swoistego
zasiedzenia prawa użytkowania
do nieruchomości zajętych przez
ROD, a stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Mając świadomość znaczenia
problemu, PZD rozpoczął działania,
które pozwolą na wykorzystanie
szansy stojącej przed ogrodami. Po
przeprowadzeniu badań, wytypowano 1794 ROD o powierzchni blisko
11 tys. ha, do których zastosowanie
może mieć art.76 ustawy o ROD.
W zaledwie rok od wejścia w życie
ustawy PZD złożył już wnioski w
stosunku do 882 ROD o powierzchni
blisko 5700 ha. W przygotowaniu są
już kolejne - każdy z nich wymaga
bowiem zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków przewidzianych w ustawie.
Niestety, pozytywne decyzje wydano dotychczas zaledwie wobec 100
ROD o powierzchni ok. 500 ha. Jak
widać, sprawy działkowców nie mają
„szybkiej ścieżki” przed organami
administracji. Jedynie po części
można to usprawiedliwić skomplikowanymi stanami prawnymi. Dużo
lepszym określeniem byłoby zresztą
stwierdzenie, że jest to następstwem

bałaganu. Wystarczy wskazać na
przypadki odmawiania wydawania
decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa na podstawie art. 76 z uwagi na
fakt, iż… urzędnicy miejscy odnaleźli dokumenty, z których wynika, że
prawo takie działkowcy nabyli już
wcześniej. Jak inaczej, niż mianem
„bałaganu” określić to, że przez lata,
pomimo wielokrotnych wystąpień
PZD, urzędnicy nie ujawnili tych dokumentów? A może była to zła wola?
Nie od dzisiaj wiadomo, że nie brak
miast, w których tereny ROD budzą
pożądanie władz, a teza o ich rzekomo bezprawnym zajmowaniu przez
działkowców, była jednym z najpopularniejszych argumentów orędowników likwidacji ROD.
Fakt, że decyzje regulujące stan
prawny zapadły dopiero w stosunku do 8% ROD objętych wnioskami,
musi budzić uzasadnione wątpliwości. Działkowcy coraz częściej
zadają pytania, o przyczynę zwłoki
w załatwieniu ich sprawy przez włodarzy miast. Chodzi między innymi
o: Bydgoszcz, Rzeszów, Szczecin,
Katowice, Chorzów, Zabrze, Bielsko-Białą, Gliwice Bytom, Poznań,
Toruń, Włocławek, Warszawę, Kraków, Wrocław. Dlaczego działkowcy nie mogą tam uzyskać potwierdzenia prawa do terenów, które od
dziesiątek lat użytkują? Czy urzędnikom zależy na tym, aby ogrody pozostawały bez gwarancji skutecznej
Mariola Kobylińska
ochrony prawnej? 

Zrzeszenie
Dekretowiec
proponuje
Do senackiego projektu ustawy
reprywatyzacyjnej uwagi zgłosiło
Zrzeszenie Dekretowiec. Proponuje
likwidację wszystkich ROD
w Warszawie.

Rys. J. Szymański

prawdzie 7 lutego Komisja
Senacka odrzuciła propozycję
Zrzeszenia zakładającą spłatę
roszczeń terenami ogrodów warszawskich,
ale nie oznacza to, że działkowcy mogą spać
spokojnie. Ich działki wciąż są zagrożone.
Dekretowiec proponuje przekazanie
byłym właścicielom terenów ogrodów, do
których są roszczenia (jest ich 69). Chce też,
aby przenieść poza stolicę pozostałe ROD,
do których nie ma roszczeń. Pozyskane
tak 700 ha należy zaś przeklasyfikować na
działki budowlane i sprzedać deweloperom.
Dałoby to władzom Warszawy budżet
na ostateczne rozliczenie ze wszystkimi

spadkobiercami.
Bez echa pozostają apele działkowców,
którzy przekonują, że zajmowane tereny
użytkują w dobrej wierze i przejęli je od
państwa w pełnym zaufaniu. Brak pomocy
działkowcom w tej sprawie ze strony
warszawskich urzędników nie może być
przypadkiem. Obecna władza nie sprzyja
ogrodnictwu działkowemu. Urzędowi Miasta
Warszawy na rękę jest propozycja likwidacji
ogrodów, bo miasto nie ma środków na
spłatę roszczeń spadkobierców. Wprawdzie
Senat odrzucił propozycje Zrzeszenia
Dekretowiec, ale działkowcy wciąż nie mogą
się czuć bezpiecznie.
Agnieszka Drążek

W
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O co chodzi
w dekrecie
Bieruta
Szczytne założenia Dekretu
Bieruta, który miał ułatwić podniesienie stolicy z powojennych
ruin, są dziś zmorą warszawskich działkowców.

M

ocą tego dekretu
z 26.10.1945 r. pozbawiono
prawa własności gruntów
właścicieli nieruchomości położonych
w granicach przedwojennej
Warszawy, co miało ułatwić
centralną odbudowę miasta. Później
wiele pozyskanych w ten sposób
terenów zostało przekazanych
także pod ogrody działkowe. Dziś
byli właściciele, a raczej osoby,
które skupiły roszczenia, domagają
się zwrotu gruntów i mają w tym
poparcie m.st. Warszawy. Co
więcej, zarzucają działkowcom,
że zakładanie ogrodów na tych
gruntach było bezprawne, bo nie
stanowiło elementu odbudowy
Warszawy. A przecież działkowcy
sami nie weszli na grunt,
przyjmowali go w dobrej wierze od
przedstawicieli władz, a ponadto
przed wojną również istniały ogrody
oraz zieleń miejska!!!
Działanie „Dekretu Bieruta”
obejmuje obszar terenu Warszawy
z 1945 roku, a roszczeniami objętych
jest aż 69 warszawskich ROD.
Powierzchnia tych ogrodów wynosi
411 ha, co stanowi 9875 działek.
Swoje działki może utracić 18 000
działkowców i ich rodzin.
Ostatnio m.st. Warszawa bardzo
przyśpieszyło rozpoznawanie
wniosków o zwrot gruntów, na
których położone są ogrody.
Niestety, mimo usilnych starań PZD
i obietnic ze strony Miasta, nie
jesteśmy informowani o wszystkich
roszczeniach dekretowych. Obecnie
OZM PZD posiada informację o 8
toczących się postępowaniach.
Jeżeli byli właściciele otrzymają
prawo użytkowania wieczystego
gruntów, będzie się to wiązało
z częściową bądź całkowitą likwidacją
ogrodu!!! W takiej sytuacji PZD nie
otrzyma nieruchomości zamiennej
na odtworzenie ROD. Jednocześnie
Miasto chce się uchylić od wypłaty
odszkodowań działkowcom,
i wbrew przepisom ustawy o ROD,
przerzucić ten obowiązek na byłych
właścicieli, co narazi działkowców
na długotrwałe procesy sądowe
o wypłatę odszkodowań.
Mimo braku współpracy,
a wręcz oporu ze strony Miasta,
PZD podejmuje szereg działań,
aby rozwiązać problem roszczeń
wobec ogrodów bez uszczerbku dla
działkowców i Związku.
Mariusz Gaj
OZ Mazowiecki PZD

Rys. J. Szymański

Mamona kontra
grudziądzkie ogrody
„W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość
– im więcej kto ma, tym więcej pragnie” - te słowa
Owidiusza najlepiej oddają sytuację trzech
grudziądzkich ogrodów działkowych, którym
grozi likwidacja na skutek roszczeń.

S

prawa ma swój początek w 1951 roku. Wówczas wyrokiem sądu
Witold Kulerski został skazany na przepadek całego mienia.
Wyrok ten został unieważniony 40 lat później, w efekcie W. Kulerskiemu przywrócono własność gruntów, na których w międzyczasie urządzono trzy ogrody działkowe. Na nic zdały się rozmowy i negocjacje prowadzone przez PZD. Działkowcy wielokrotnie byli
zapewniani przez właściciela, że nie przeszkadzają mu ogrody działkowe,
jednak w żaden sposób nie udało się sprawy tej formalnie zakończyć.
Temat powrócił za sprawą propozycji Piotra Kulerskiego – wnuka W.
Kulerskiego. Zaproponowaną przez niego stawkę za użytkowanie gruntu
– 20 zł rocznie za m² – rozpatrywać można tylko w kategorii ponurego
żartu. Jej przyjęcie oznaczałoby bowiem, że użytkownik działki o powierzchni 400 m² musiałby co roku płacić 8 tys. zł na rzecz P. Kulerskiego.
Jednocześnie właściciel zagroził, że będzie domagał się odszkodowania
za korzystanie z gruntów w latach minionych.
Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski wraz z Krajową Radą PZD
sprawę uznały za priorytetową. Natychmiast przystąpiono do uzyskania
opinii prawnych, zorganizowano spotkanie z działkowcami, podjęto rozmowy z Prezydentem Grudziądza oraz Wojewodą Kujawsko - Pomorskim.
Propozycja PZD zakłada, że Skarb Państwa wykupi tereny stanowiące
własność P. Kulerskiego lub też zaproponuje mu zamianę gruntów.
Niestety ciągle możliwa jest likwidacja ogrodów, w których swoje działki użytkuje ponad 200 rodzin. Prezydent Grudziądza na wniosek P. Kulerskiego wszczął postępowanie w sprawie likwidacji ROD „Kolejarz”, ROD
im. M. Kopernika i ROD „Zacisze”. Cała nadzieja w tym, że przedstawiciele Skarbu Państwa i P. Kulerski zechcą dostrzec sedno problemu i pochylić się wreszcie nad losem działkowców.
Aleksander Głomski OZ w Toruniu

OZ w Poznaniu walczy
Rodzinne Ogrody Działkowe
powstawały przez ponad
100 lat w różnych ustrojach.
Działkowcy w dobrej wierze
przejmowali od miast ziemię
i na niej uprawiali warzywa
i owoce, które pomagały im
uzupełnić domowe budżety.
Nie zawsze jednak przekazujący grunty dopełnili wymogów prawnych związanych
z uregulowaniem ich stanu
prawnego.

T

e braki skutkują dzisiaj tym,
że PZD i działkowcy płacą
odszkodowania za bezumowne
korzystanie z gruntów. Byli
właściciele lub osoby, które wykupiły
roszczenia występują o odszkodowania
za bezumowne korzystanie z gruntu
w drodze postępowań sądowych
i administracyjnych.
Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu
w roku 2014 był zmuszony do obrony
22 rodzinnych ogrodów działkowych
- w części lub w całości - na których
uprawia działki 1010 działkowców.
Skutki roszczeń dotykają bezpośrednio
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Znaczenie ustawy o ROD
dla regulacji stanu
prawnego gruntów ROD
Regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest
niezwykle istotna dla ich dalszego funkcjonowania
oraz zabezpieczenia praw działkowców i PZD
- chociażby w przypadku likwidacji bądź roszczeń.

U

stawa z dnia 13 grudnia
2013 roku o rodzinnych
ogrodach działkowych
daje nowe możliwości
działania.
Przepisy
normują bowiem, że ustanowienie
na rzecz PZD prawa użytkowania
będzie możliwe, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy o ROD ogród
spełniał jedną z czterech przesłanek określonych w art. 76. (teren
ROD przeznaczono w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod ogród działkowy,
albo ROD funkcjonuje ponad 30 lat,
a nabycie własności gruntu przez
Skarb Państwa czy też gminę nastą-

piło w związku z zakładaniem bądź
funkcjonowaniem na nim ogrodu,
albo ogród, w chwili wejścia w życie
ustawy o pracowniczych ogrodach
działkowych z 1981 r. miał ustaloną
lokalizację stałą, albo przekształcił się z ogrodu czasowego w stały
na mocy przepisów tejże ustawy).
Zgodnie z ustawą o ROD decyzja
ta ma na celu potwierdzenie istniejącego stanu faktycznego, a nie
ustanawianie nowego prawa. Zatem nie wprowadza się nią nowych
zasad korzystania z gruntu przez
PZD i działkowców; w tym opłat za
użytkowanie.
Od wejścia w życie 19 stycznia

2014 roku ustawy o ROD minął ponad rok. Związek ustalił ROD o nieuregulowanej sytuacji prawnej i te,
które kwalifikują się do regulacji
ich stanu prawnego na podstawie
art. 76. To w sumie 1794 ROD o powierzchni bliskiej 11 tys. ha. Dzięki
zaangażowaniu wszystkich struktur
PZD do gmin lub Skarbu Państwa,
jako właścicieli gruntów, złożono
wnioski w stosunku do 882 ROD
o powierzchni blisko 5700 ha, co stanowi 52% powierzchni podlegającej
regulacji na podstawie art. 76 ustawy
o ROD. Działkowcy mogli się przekonać, że ustawa działa z korzyścią dla
nich - PZD uzyskał decyzje, na mocy
których potwierdzone zostało na
rzecz PZD prawo użytkowania gruntów o powierzchni blisko 500 ha, na
terenach 100 ROD. Związek nadal
będzie podejmować przewidziane
prawem działania i wzmożone wysiłki w obronie ROD składając kolejne
wnioski o regulacje stanu prawnego
gruntów ROD. Krajowa Rada PZD
stoi na stanowisku, że działania
te należy zintensyfikować, merytorycznie przygotowywać wnioski,
korzystać z pomocy zarządów ROD
i działkowców. Ustawa stworzyła
dobre warunki prawne, aby kwestię
gruntów o nieuregulowanym stanie
prawnym rozwiązać. Nie wolno tej
możliwości zaprzepaścić. 
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Regulacja stanu prawnego
ROD wolna od opłat
Pomimo wieloletnich starań PZD, w 2013r. blisko
1/3 ogrodów działkowych nadal nie była ujawniona
w księgach wieczystych.

T

aki stan w większości przypadków było
następstwem uchybień sprzed kilkudziesięciu lat. Urzędnicy państwowi przekazując
tereny działkowcom nie dopełnili wówczas formalności. Skutki ich zaniedbań odczuwane są
i dziś. Problemy te mają rozwiązać przepisy nowej ustawy
o ROD. W jej art. 76 określono
warunki, jakie istniejące ogrody
muszą spełnić, by z mocy ustawy nabyć prawo użytkowania
do zajmowanych terenów. Niestety, włodarze niektórych miast
próbują wykorzystać okazję
i uczynić sobie z ogrodów źródło dochodu. Ostatnio spotkało
to działkowców z Rzeszowa.
Wydając decyzję regulującą sytuację prawną 0,26 ha zajmowa-

nych przez działkowców od ponad 30 lat, Prezydent Rzeszowa
obciążył ich opłatą w wysokości
ok. 30 000 zł. Oczywiście PZD
odwołał się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego.
Orzeczenie SKO potwierdziło zasadność skargi organizacji
działkowców. Decyzja o narzuceniu opłaty była bezpodstawna. Kolegium zgodziło się z poglądem, że zgodnie z ustawą,
opcja obciążenia działkowców
kosztami nabycia prawa do
terenu występuje zasadniczo
tylko przy zakładaniu ogrodów
nowych, tj. w oparciu o umowy
przewidziane w art. 9 ustawy
o ROD. W przypadku ogrodów
regulujących stan prawny na
mocy art. 76, działkowcy korzystają ze zwolnienia z opłat.
Bartłomiej Piech


Mariola Kobylińska

Czynszem
w krakowskich
działkowców?

Czas na działki!
Wiosenna aura obudziła nie tylko przyrodę, ale
i działkowców, którzy licznie odwiedzają swoje działki.
Sprzątają, przycinają, grabią, przekopują i sadzą…

Pod koniec 2014r. media podały informację,
że Miasto Kraków obciąży działkowców
czynszami dzierżawnymi. Związane to
było z uchwałą radnych podjętą 5 listopada
2014r., a więc tuż przed wygaśnięciem
ich mandatów.
Rys. J. Szymański

U

rzędnicy magistratu interpretowali ją jako
podstawę do nałożenia czynszów na praktycznie wszystkie ogrody w Krakowie.
Wskazywali m.in. na ogrody objęte działaniem przepisów przejściowych ustawy z dnia 13
grudnia 2013r. o ROD (art. 76), a nawet takie, gdzie
działkowcy jeszcze wcześniej nabyli prawo do nieodpłatnego użytkowania terenów. Jednocześnie uspokajali działkowców, że uchwała przewiduje dla nich
preferencyjne stawki czynszu. Zapominali jednak
dodać, że będą je naliczać od rynkowej wartości tere-

nów ROD, co w praktyce oznaczałoby znaczny wzrost
kosztów utrzymania działek.
Na szczęści wszystko wskazuje na to, że szukając
pieniędzy w kieszeniach działkowców, urzędnicy się
„zagalopowali”. Opinie prawne opracowane na zlecenie PZD wskazują, iż uchwałę RM Krakowa można
stosować wyłącznie do ogrodów nowotworzonych.
Ostatnio pogląd ten potwierdziło pośrednio Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie. O sprawie
piszemy w artykule „Regulacja stanu prawnego ROD
Magdalena Kondracka
wolna od opłat”. 

o swoje ogrody
działkowców i cały Związek. Na
podstawie zapadłych wyroków
działkowcy z ROD Złotowska II
w Poznaniu zapłacili już właścicielom
opłaty w wysokości prawie 10 000
złotych każdy. Wobec ponad 100
działkowców z ROD im. 23 Lutego
w Poznaniu od przeszło roku toczą
się procesy sądowe o zapłatę za
korzystanie z działek, a powódką jest
nieznana nikomu Hanna R., która
cesją przejęła roszczenia od Beaty N.
Od Polskiego Związku Działkowców
właściciele gruntów otrzymali - na
podstawie wyroków sądowych - blisko 8
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milionów złotych za korzystanie z części
wspólnych ROD im. 23 Lutego, ROD im.
Łukaszewicza i ROD Złotowska II.
Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu
prowadzi obronę prawną ogrodów oraz
- w drodze negocjacji z właścicielami stara się rozwiązywać sporne kwestie.
W ten sposób udało się uniknąć dalszych
wielotysięcznych odszkodowań za
bezumowne korzystanie z gruntów ROD
„Pod Lasem” w Mosinie. Działkowcy
i PZD opuścili teren ogrodu, ale nie
otrzymali odszkodowań za swój majątek.
W tej sprawie skierowano pozwy do
sądów przeciwko Skarbowi Państwa,

jako sprawcy wydania błędnej decyzji
lokalizacyjnej ogrodu. W kilku innych
sprawach także prowadzone są działania
mające na celu oddalić zagrożenie
ponoszenia kolejnych kosztów za
bezumowne korzystanie z gruntów.
Najbardziej żałosny jest fakt, że
właściciele po odzyskaniu gruntu
w ogóle go nie użytkują. Grunty jeszcze
niedawno zagospodarowane przez
działkowców zamieniają się w dzikie
wysypiska śmieci, a opuszczone altany
niszczeją stając się łupem złomiarzy
i bezdomnych .
Hieronim Mieszała, OZ w Poznaniu PZD

Niestety, oferty handlowe lokalnych sklepów ogrodniczych przeważnie nie są
zbyt bogate – w sprzedaży są podstawowe gatunki i odmiany, a więc jeśli
poszukujemy czegoś wyjątkowego, na pewno tego tam nie znajdziemy.
Wypatrzenie wymarzonej rośliny jest więc czasochłonne i kłopotliwe.
Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest sklep wysyłkowy „Działkowca”
(www.dzialkowiecsklep.pl tel. 22 101 34 34), w którym poza standardowymi
gatunkami i odmianami roślin ozdobnych i owocowych, znajdują się też te
wyjątkowe, o które trudno gdzie indziej. Przykładem mogą być hibiskusy
o kwiatach białych, czerwonych, różowych lub dwubarwnych, średnicy
20 cm, które można pozostawiać w gruncie na zimę lub lilie drzewiaste –
rosnące do 2 m wysokości, tworzące olbrzymie kwiaty w różnych kolorach.
Nowością są też piwonie ITOH (powstałe z połączenia piwonii drzewiastych
z bylinowymi), których metrowe krzewy oblepione są dużymi i ciężkimi
kwiatami w kolorze herbacianym z łososiowym środkiem (odm. Border
Charm) bądź ciemnoróżowym (odm. Julia Rose). Za ok. 20 zł można zamówić
przepiękne, licencjonowane (najwyższej jakości!) odmiany róż rabatowych,
okrywowych lub pnących, których kwiaty, w przeróżnych kolorach, mogą
ozdobić działkę już w roku sadzenia. Bogata jest również oferta sadownicza
– od sprawdzonych jabłoni i grusz (również starych odmian, jak np. Kosztela,
Złota Reneta, Malinowa Oberlandzka), po śliwy (w tym renklody i wyśmienite
węgierki), wiśnie (sokówki oraz szklanki), czereśnie i czereśniowiśnie,
morele i brzoskwinie. Dużo jest też krzewów owocowych od borówek po
porzeczki i agrest, często oferowane zarówno w wersji krzaczastej, jak
i piennej. Oferta wzbogacona jest też o rośliny mniej znane, jak malina
czarna, jeżyna bezkolcowa, jagoda goji, mini kiwi, pigwa, jagoda kamczacka,
porzeczkoagrest, grusze azjatyckie, morwa, bez czarny, dereń jadalny, rokitnik,
aronia, nieszpułka, różowoowocowa odmiana borówki (Pink Lemonade) czy
białoowocowa truskawka o posmaku ananasa (Pinebery).

Zaineresowanych tematem
odsyłamy na witrynę sklepu
www.dzialkowiecsklep.pl
tel. 22 101 34 34 oraz do
kwietniowego „Działkowca”,
z którym rozprowadzany jest katalog
wysyłkowej sprzedaży roślin. Można
też zadzwonić i zamówić bezpłatnie
katalog roślin (tel. 22 101 34 34).
Warto wiedzieć, że prenumeratorom
miesięczników „Działkowiec” oraz
„Mój Ogródek” przysługują duże
rabaty przy zakupie roślin!
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Zebrania ustawowe
odbyły się
we wszystkich ROD
18 stycznia 2015 r. zakończył się 12-miesięczny
termin wyznaczony przez ustawę o rodzinnych
ogrodach działkowych na przeprowadzenie
zebrań, na których wszyscy działkowcy w ROD
mieli zdecydować czy ogród pozostaje w PZD,
czy też zakładają lokalne stowarzyszenie,
które przejmie zarządzanie ROD.

Z

arządy ROD odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie
zebrań doskonale wywiązały się z nałożonego na nie obowiązku, o czym świadczy przeprowadzenie zebrań w 4861 ROD.
W większości ogrodów działkowcy zadecydowali o pozostaniu
w PZD. Przekonało ich doświadczenie i skuteczność Związku
w obronie praw działkowców
i ogrodów, oraz związane z nim
poczucie bezpieczeństwa, pomoc
w sprawach inwestycyjnych, prawnych, finansowych, zabezpieczenie
praw działkowców przy likwidacji,
a także bardzo istotna kwestia
opłat, która w ROD zarządzanych
przez PZD jest ustabilizowana.
W 243 ROD (5% ROD) działkowcy zdecydowali, że ich ogrodami
będą zarządzały stowarzyszenia
inne niż PZD, które powołali na zebraniach. Jeśli te stowarzyszenia
zostaną zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, PZD
przekaże im prawa do gruntów
oraz majątek ROD. Ostatecznie
o liczbie wyodrębnionych ROD zadecyduje zakończenie procesu rejestracji stowarzyszeń w KRS.
Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych zebrań ustawowych
w Polskim Związku Działkowców
pozostało 4 618 ROD.
Przeprowadzenie zebrań ustawowych było bardzo kosztowne dla

PZD. Ogółem poniesione przez
Związek koszty wyniosły 6, 5 mln
zł. W kwocie tej około 6 mln zł
stanowią wydatki zarządów ROD
poniesione przede wszystkim na
wysyłkę zawiadomień listami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi, czego wymagała ustawa
o ROD.

4618
ROD (95%)

zadecydowało
o pozostaniu
w strukturach Polskiego
Związku Działkowców
Związek wykonał obowiązek nałożony przez ustawę. Wynik zebrań
ustawowych cieszy tym bardziej,
że fakt pozostania 95% ogrodów
w PZD potwierdza ogromne zaufanie dla Związku ze strony działkowców świadomych roli i znaczenia ogólnopolskiej organizacji dla
zapewnienia istnienia i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.  Zofia Rut Skórzyńska

Dlaczego musiały się
odbyć zebrania ustawowe?
Rys. J. Szymański

Płoną altany
Pożary na terenie ROD są problemem, z którym zmagają się ogrody
w całej Polsce. Od początku roku
Straż Pożarna interweniowała
już kilkadziesiąt razy, m.in.
w Warszawie, we Wrocławiu,
w Łodzi czy w Krakowie.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13
grudnia 2013 r. dała działkowcom możliwość decydowania
o przynależności organizacyjnej ich ogrodu. Na mocy jej przepisów
wszystkie zarządy rodzinnych ogrodów działkowych należących
do PZD zostały zobowiązane do zwołania w terminie 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 19 stycznia 2014 r., zebrań
wszystkich działkowców, czyli wszystkich osób posiadających
prawo do działki w ROD. Cel tych zebrań był jeden – działkowcy
mieli zdecydować o pozostaniu w PZD lub powołaniu odrębnego
stowarzyszenia, które przejmie zarządzanie ogrodem.

Z

N

ajczęstszą przyczyną pożaru jest korzystanie z wadliwych urządzeń elektrycznych lub zaprószenie ognia przez
osoby bezdomne, czy niektórych
działkowców, którzy całorocznie
zamieszkują na działce wbrew
przepisom prawa. Art. 12 ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku zakazuje zamieszkiwania na terenie
działki. Konsekwencją złamania
tego przepisu może być pozbawienie działkowca członkostwa w PZD
i praw do użytkowania działki.
Pamiętaj, że warto ubezpieczyć
altanę i jej wyposażenie. Zapewni
ci to spokój na czas Twojej nieobecności na działce i odszkodowanie
w przypadku pożaru. Agnieszka Drążek

Wieści z zagranicy
 PZD został uhonorowany srebrnym
medalem i okolicznościowym
dyplomem za niezwykłe zasługi
dla Czeskiego Związku Działkowców i długoletnie oddanie pracy
na rzecz rozwoju ogrodnictwa
działkowego
 Działkowcy z Kietrza rozwijają
współpracę z działkowcami ze
Stepankovic w Czechach. To już 11
lat polsko – czeskiej przyjaźni
 Czescy działkowcy walczą o nową
ustawę ogrodową. Miałaby ona
m.in. zwiększyć dotacje państwowe
dla ogrodów i wydłużyć czas dzierżawy gruntów do 10 lat (obecnie
jest to 2-3 lata)
Agnieszka Drążek

uwagi na znaczenie decyzji oraz poszanowanie praw działkowców,
którzy musieli mieć możliwość opowiedzenia się w sprawie przyszłości
organizacyjnej i majątkowej swojego ogrodu, ustawodawca
przewidział wiele warunków formalnych, które należało spełnić, aby
decyzja podjęta na tym zebraniu była prawomocna. Te wymogi dotyczyły
przede wszystkim formy zwołania zebrań, kworum i odpowiedniej większości
podczas głosowania w I jak i II terminie, czy też wymogów formalnych
podejmowanych uchwał.
Ustawa zagwarantowała, że w przypadku odłączenia się od PZD
i zawiązania nowego stowarzyszenia, przejmie ono nie tylko prawo do
zarządzania ogrodem, ale również tytuł prawny do nieruchomości oraz cały
majątek ogrodu wypracowany przez działkowców.
Związek stworzył szereg formalnych dokumentów i wytycznych
pomocnych zarządom ROD przy zwoływaniu, organizacji i przeprowadzaniu
zebrań ustawowych. Dzięki rzetelności zarządów ROD w wykonywaniu
obowiązków oraz udzielonemu im wsparciu obowiązek ustawowy został
wykonany w pełni.
Zebrania odbywały się od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia
2014 r. do 18 stycznia 2015 r. W PZD pozostało 95% ROD. Zofia Rut Skórzyńska

Zadecydowali politycy,
zapłacili działkowcy
6,5 mln zł - tyle kosztowało przeprowadzenie
tzw. zebrań ustawowych, na których działkowcy
decydowali o przyszłości organizacyjnej ich ROD.

W

95% efektem tych zebrań było zachowanie status quo
– opowiedziano się za pozostaniem w PZD. W znacznej części ROD decyzja ta zapadała niemal jednogłośnie, w innych nie wzbudziła zainteresowania – zabrakło kworum, które wynosiło zaledwie 30% działkowców.
Pytanie o sens przepisu, który wymusił zwoływanie zebrań
we wszystkich ROD, jest zatem jak najbardziej zasadne. Zwłaszcza jeżeli przypomnimy sobie, co w tej sprawie proponowali sami
działkowcy. Złożony przez nich do Sejmu projekt obywatelski również gwarantował możliwość wydzielenia ogrodu z PZD, tyle że
obowiązek odbycia zebrania występował, jeżeli jego zwołania zażądało 10% działkowców w ROD. Biorąc pod uwagę efekt końcowy,
można śmiało stwierdzić, że gdyby politycy posłuchali działkowców, ogrody zaoszczędziłyby kilka milionów zł. 
Bartłomiej Piech

opinie

Działkowcy wybrali pozostanie w PZD

D

ziałkowcy uważają, że tam gdzie
jest nas dużo, tam zwyciężymy. Jak
będziemy tworzyć pojedyncze stowarzyszenia, to nic z tego nie wyjdzie. Według działkowców PZD to jedna wielka
rodzina

Ewa Grzybowska
Prezes ROD „Formet” w Bydgoszczy

D

ziałkowcy zdecydowali się na pozostanie w PZD ze względu na ochronę
prawną. Po prostu duży może więcej”

Władysław Duk
Prezes ROD im. E. Gierczak w Koszalinie

N

asz ogród zebrał największą liczbę podpisów na Podkarpaciu pod
obywatelskim projektem ustawy o ROD,
to pokazuje bardzo duże zaangażowanie
działkowców w obronę PZD. Działkow-

cy widzą, że wszyscy razem jesteśmy
ogromną siłą. Czują się bezpiecznie”

Jadwiga Przepaśniak
Prezes ROD „Zalesie” w Rzeszowie

N

ajlepiej jak jest nas dużo, ponieważ
jak się rozdrobnimy, to nic nigdzie
nie załatwimy, a my mamy dobre doświadczenia z PZD”

Kazimierz Chmiel
Prezes ROD „Karolinka” w Cieszynie

M

y jesteśmy ogrodem warszawskim
i ciągle czujemy się zagrożeni.
W związku z tym doszliśmy do wniosku,
że należy być tam, gdzie jesteśmy we
wspólnocie, solidarności silni, a silne są
struktury PZD. Łatwiej kieruje się ogrodem, kiedy rozpięte są nad nim parasole

ochronne OZ i KR PZD, a najważniejsze
jest to, że będąc w PZD jesteśmy partnerami dla władz samorządowych”

Ryszard Brdak
Prezes ROD „Bemowo II” w Warszawie

D

ziałkowcy wiedzieli dokładnie co
robią, brali udział w zebraniach
dobrze przygotowanych i podejmowali
własne decyzje o wyborze stowarzyszenia, które poprowadzi w przyszłości
ich ROD. PZD to organizacja społeczna
utworzona przez samych działkowców
i działająca w ich interesie.

Andrzej Bojko
Prezes OZ Podlaskiego PZD

J

eżeli praca zarządu ogrodu działkowcom się nie podoba, to po to jest walne
zebranie wyborcze, żeby zarząd zmienić.

A nie od razu tworzyć nowe stowarzyszenie, a potem martwić się np. po powodzi,
skąd wziąć środki na odbudowę. PZD
zawsze pomagał i pomagać będzie.”

Robert Dygdoń
Prezes ROD „Wolica” w Dębicy

P

rzeciwnicy PZD nie mogą się pogodzić
z faktem pozostania 95% ogrodów
w strukturach PZD, bo ten stan rzeczy
potwierdza ogromne zaufanie dla Związku ze strony działkowców, jako obywateli
świadomych roli i znaczenia ogólnopolskiej organizacji w minionych latach, ale
także obecnie, kiedy pojawiają się kolejne
zagrożenia dla ogrodów działkowych i indywidualnych użytkowników działek.

Wincenty Kulik
Prezes OZ Sudeckiego PZD
Agnieszka Drążek, Andrzej Penkalla
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PZD broni działkowców
przed skutkami roszczeń W
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Bezwzględny zakaz spalania

Fundusz Obrony ROD funkcjonuje w Związku od 2009 r. Powstał on
z konieczności zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych PZD.
Środki na tym funduszu gromadzono z odpisu z części składki członkowskiej
należnej jednostkom terenowym (okręgom) i jednostce krajowej.

Ś

rodki z funduszu przeznaczane są na regulowanie należności zasądzonych przez sąd
w sprawach dotyczących roszczeń do gruntów ogrodów. Żaden ogród nie byłby w stanie zapłacić kwot zasądzonych
dlatego, że nagle unieważniane są
decyzje organów Państwa sprzed
kilkudziesięciu lat i działkowcy, nie ze swojej winy, stali się
bezumownymi
użytkownikami
cudzych nieruchomości. Obecni
właściciele gruntu w sposób bezwzględny egzekwują zapłatę za
to, że działkowcy użytkują działki
na ich gruncie. O potrzebie istnienia tego funduszu przekonało się
już wiele jednostek organizacyjnych Związku, dlatego konieczne
było dostosowanie przepisów regulujących jego działanie do nowej sytuacji prawnej w PZD.

Przeniesienie prawa do działki

O
Fot. Adam Kondrat

Fundusz jest teraz zasilany tylko z części partycypacji należnej
Krajowej Radzie, ale stworzone
zostały warunki, aby mógł być zasilany także z innych źródeł. Cel
funduszu i sposób działania nie
uległy zmianie, i samo jego funk-

cjonowanie jest przykładem na
to, że działając wspólnie i solidarnie można chronić działkowców
i ogrody. Fundusz nie chroni przed
likwidacją ogrodu z tytułu roszczeń, ale przed dolegliwościami
Marek Pytka
natury finansowej. 

Czekamy na uwagi do projektu regulaminu ROD
Wejście w życie ustawy o ROD rodzi konieczność dostosowania przepisów związkowych do tego aktu prawnego.
Dotyczy to w szczególności regulaminu ROD, który jest najczęściej stosowanym dokumentem w ogrodach.
Normuje on bowiem m.in. funkcjonowanie ogrodu działkowego, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania
działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych.

Z

naczenie regulaminu jest tym
większe, że obowiązuje on
nie tylko działkowców, ale
każdą osobę przebywającą na
terenie ROD. Dlatego też Krajowa Rada
rozpoczęła już prace nad tym ważnym
dokumentem. Powołała specjalną Komisję
ds. opracowania regulaminu ROD,
która zdążyła już rozpatrzyć pierwszą

część propozycji, które zgłoszonych
z okręgów i ogrodów, ale również przez
indywidualnych działkowców. Wynikiem
dotychczasowych prac jest opracowanie
projektu regulaminu, który po przyjęciu
przez Krajową Radę został skierowany
do szerokiej konsultacji z działkowcami,
zarządami ROD i innymi organami
Związku. W tym celu zamieszczono ten

Opłata ogrodowa:
z czego
utrzymuje się ROD
Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć
w pokrywaniu kosztów funkcjonowania
ROD w częściach przypadających na jego
działkę przez uiszczanie opłat ogrodowych.

O

płaty ogrodowe są corocznie uchwalane
przez Walne Zebranie. Obowiązują one
wszystkich działkowców, niezależnie od tego,
czy są oni członkami stowarzyszenia ogrodowego PZD, czy też nie. Przy ustalaniu wysokości opłat ogrodowych bierze się pod uwagę koszty,
jakie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
i działalności ROD, oraz wysokość partycypacji w kosztach zarządzania PZD, którą na 2015 r. uchwaliła Krajo-
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związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu działkowego przypominamy, że na terenie rodzinnych ogrodów działkowych obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów.
Regulamin ROD przewiduje w tym zakresie jeden wyjątek, a mianowicie dopuszcza do spalania pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, ale pod warunkiem, że przepisy
powszechnie obowiązujące – przepisy miejscowe – nie stanowią inaczej. Jednak dziś ten wyjątek już w miastach nie funkcjonuje, bowiem
obowiązują selektywne zasady zbierania odpadów, w tym zielonych.
Oznacza to całkowity zakaz spalania tych odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, czyli w spalarniach.
Z powyższych względów każdy działkowiec obowiązany jest wyposażyć działkę w ROD w kompostownik. Większość roślin to znakomity materiał na kompost. Te natomiast, które się nie nadają do kompostowania, powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach
i odbierane z ogrodu, jako odpady zielone.
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub
grzywną w wysokości 5000 zł. Natomiast art. 191 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. 
Aneta Łukaszewicz

dokument na stronie internetowej www.
pzd.pl, gdzie jest dostępny dla wszystkich
zainteresowanych. Zachęcamy więc do
zapoznania się z projektem i włączenie
się w dyskusję nad jego treścią. Pozwoli
to przygotować jak najlepszy regulamin,
który zapewni sprawne funkcjonowanie
ROD, a także spełni oczekiwania samych
działkowców. 
Tomasz Terlecki

wa Rada PZD, i która jest obowiązująca dla wszystkich
jego jednostek.
Opłaty ogrodowe zależą od wielkości działki, gdyż
są liczone od m². Należy przy tym zauważyć, że ustawa
o ROD w art. 33 ust. 1 używa zwrotu „opłaty ogrodowe”,
a więc Walne Zebranie nie musi uchwalić jednej opłaty ogrodowej zawierającej wszystkie składniki (tj. np.
koszty wywozu śmieci, dostawy energii elektrycznej,
wody i gazu na cele ogólne, ubytki energii elektrycznej
i wody, konserwację infrastruktury). Walne Zebranie
może uchwalić jedną opłatę ogrodową, albo przyjąć,
że tych opłat będzie kilka, a każda obejmować będzie
inny koszt funkcjonowania ROD. To zależeć będzie wyłącznie od decyzji działkowców obecnych na Walnym
Zebraniu, jaką podejmie ono w stosunku do propozycji
przedstawionej przez zarząd ROD.
Walne Zebranie nie ma prawa uchwalania innych
opłat dla działkowców poza tymi, jakie są określone
w ustawie o ROD (art. 33 ust. 2), statucie PZD (§ 150)
oraz w wydanych na tej podstawie przepisach. Działkowcy powinni zostać zawiadomieni przez zarząd
ROD o zmianie wysokości opłat ogrodowych, o ile
takie nastąpią w stosunku do 2014 r. Najlepiej w tym
celu wykorzystać tablice ogrodowe lub stronę internetową ROD. 
Aneta Łukaszewicz

d czasu wejścia w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku
o rodzinnych ogrodach działkowych nie funkcjonuje już dawne
wskazanie następcy na wypadek śmierci, czy też przepisywanie działki na osobę bliską. Obecnie przeniesienie prawa do działki
następuje w drodze umowy, tzw. umowy przeniesienia prawa do działki zawieranej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną.
Taka umowa obejmuje nie tylko oświadczenie o przeniesieniu praw,
ale również powinna regulować kwestię rozliczenia stron za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące
własność działkowca. Istotne jest również to, że zgodnie z wymogami
ustawy podpisy na umowie muszą być notarialnie poświadczone.
Skuteczność zawartej umowy będzie zawieszona do czasu zatwierdzenia jej przez stowarzyszenie ogrodowe, czyli zarząd ROD. W tym
celu należy złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki z załączoną umową. Od chwili złożenia tego
wniosku zarząd ROD będzie miał 2 miesiące na złożenie oświadczenia o zatwierdzeniu (lub odmowie) umowy w formie uchwały.
Należy pamiętać, że można posiadać prawo wyłącznie do jednej
działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Zawarcie umowy na
ustanowienie prawa do dodatkowej działki będzie z mocy prawa nieważne i nie wywoła skutków prawnych. Wzór umowy przeniesienia
prawa do działki znajduje się w zakładce prawo – wzory dokumentów,
Zofia Rut Skórzyńska
na stronie internetowej www.pzd.pl. 

Czy można przyjść za żonę na walne zebranie?

W

alne zebranie jest organem stowarzyszenia ogrodowego PZD,
na którym członkowie PZD, którzy mają prawo do uczestniczenia w nim, podejmują najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów. Tak ważne decyzje podejmuje się wyłącznie
osobiście. W § 14 ust. 2 statutu PZD ta kwestia została jednoznacznie
uregulowana. Stanowi on iż, prawa członkowskie, a jednym z nich jest
Zofia Rut Skórzyńska
udział w walnym zebraniu, wykonywane są osobiście. 

Czy do zarządu ROD lub do komisji rewizyjnej ROD może
zostać wybrana na walnym zebraniu osoba, której altana
ma powierzchnię zabudowy wynoszącą ponad 35 m²?

D

ziałkowcy oraz były zarząd ROD, którzy mają wiedzę o rażącym naruszaniu statutowych obowiązków przez kandydata do
zarządu ROD lub komisji rewizyjnej ROD (ponadnormatywna
altana, zamieszkiwanie), winni o tym fakcie poinformować zebranych
na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w ROD zanim podejmą oni decyzję o wyborze. Podobną informację o kandydacie powinni
oni przedstawić działkowcom w przypadku, gdy miało miejsce jego
odwołanie, bądź właściwy organ PZD stwierdził zakaz sprawowania
mandatu i pełnienia funkcji w organach PZD wobec tego kandydata (§
42 ust. 5 i 6 statutu PZD). Jest to tak zwana karencja, która powoduje,
iż taka osoba nie może do końca następnej kadencji wchodzić w skład
organów PZD pochodzących z wyboru i pełnić funkcji w organach
PZD. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ PZD może nawet przedłużyć ten zakaz o kolejną kadencję.
Niedopuszczalne jest sprawowanie mandatu w jakimkolwiek organie Związku przez osoby, które w sposób rażący naruszają statutowe obowiązki członka PZD. Dotyczy to zwłaszcza przypadków
zamieszkiwania przez takie osoby na terenie działki lub wznoszenia
ponadnormatywnych altan.
Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, że taka osoba uzyska mandat,
to organ wyższego stopnia powinien niezwłocznie pozbawić ją sprawowanego mandatu poprzez jej odwołanie ze składu organu albo –
w sytuacjach wyjątkowo jaskrawych – stwierdzić nieważność uchwały
Aneta Łukaszewicz
o wyborze takiej osoby w skład danego organu PZD.
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Inwestycje zmieniają ogrody
W 2013 roku w 1 687 ogrodach przeprowadzono 2 097 zadań inwestycyjno – remontowych.
Na ten cel przeznaczono ponad 50 mln zł, a niemal całość tej sumy pochodziła ze środków
ROD, OZ PZD i KR PZD.

J

akie prace prowadzą działkowcy w ROD? Zazwyczaj
są to najbardziej potrzebne remonty ogrodzeń, sieci
wodociągowej i energetycznej, domów działkowca, budynków
administracyjnych, ale też prace
związane z poprawą wyglądu pasów zieleni czy budową placów zabaw dla dzieci. Przykładowo w 2013
wybudowano lub wyremontowano
ogrodzenia w 481 ogrodach działkowych na łączną kwotę ponad
7,5 mln złotych, a w 335 ogrodach
wybudowano bądź przebudowano
już istniejące sieci energetyczne za
ponad 11,5 mln złotych. Z kolei w aż
460 rodzinnych ogrodach działkowych za ponad 10 mln złotych zmodernizowano lub wybudowano nowe
domy działkowca, budynki administracyjne czy świetlice ogrodowe.
Przeprowadzenie wszystkich tych
zadań kosztowało ponad 50 mln zł.
Jak widać koszty prac inwestycyjno–remontowych w ogrodach
są bardzo duże - zresztą tak, jak
i potrzeby ogrodów. Zrealizowanie
tych wszystkich zadań nie byłoby
możliwe bez wsparcia Związku.
Zwłaszcza, że nie wszystkie ogrody mogą liczyć na pomoc swoich
gmin. Mimo, iż obowiązująca ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD
daje podstawy prawne do udzielenia dotacji z przeznaczeniem
na rozwój ROD, to niewiele gmin

z tego uprawnienia korzysta. Również w latach ubiegłych udzielanie
pomocy finansowej ogrodom nie
było zbyt częstą praktyką. W 2013
roku zaledwie 3% środków przeznaczonych na pokrycie zadań
inwestycyjno - remontowych pochodziło ze źródeł zewnętrznych.
Pozostałe 97% to pieniądze pochodzące z ROD, OZ PZD i KR PZD.
Mamy jednak nadzieję, że obecne
przepisy ułatwią gminom udzielanie pomocy finansowej ogrodom,
jak również ośmielą samych działkowców do występowania z takimi
wnioskami do swoich gmin.
Pomijając kwestie wsparcia
gmin, znacznym zastrzykiem finansowym dla ogrodów działkowych są
dotacje przyznawane przez Związek. W 2014 roku PZD przekazał
na rzecz 676 rodzinnych ogrodów
działkowych ponad 5,3 mln złotych. Jeszcze więcej dotacji udzielono w 2013 roku, bo aż 1 273 ROD
otrzymało łącznie pomoc finansową
w wysokości prawie 17 mln. Dzięki
tym dotacjom ogrody mogą realizować zadania inwestycyjno – remontowe. A potrzeby są rzeczywiście
duże; wiele ogrodów posiada infrastrukturę, która była wybudowana
jeszcze w latach 80-tych ubiegłego
wieku i wprost domaga się remontu
bądź modernizacji.
Obecnie trwający okres walnych
zebrań sprawozdawczo – wybor-

W listopadzie 2014 r. w całej Polsce odbyły
się wybory samorządowe, w których
wybierane były władze gmin, powiatów,
województw i miast.

W

aga tych wyborów jest szczególna ze względu na to, że od wybranych osób zależy późniejsza współpraca na gruncie lokalnym
z mieszkańcami. Dlatego też PZD nawiązał współpracę z ugrupowaniami politycznymi i komitetami
wyborczymi, wystawiając liczne grono własnych
kandydatów - działkowców i silnie zaangażował się
w kampanię wyborczą.
KR PZD dokonała analizy wyników odbytych jesienią ubiegłego roku wyborów samorządowych pod
względem liczby uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach. Okazało się, że działkowcy uzyskali w wyborach
samorządowych bardzo dobry wynik zdobywając ogółem aż 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79
z nich, a do rad różnych szczebli – 339.

A

czych jest dobrym momentem, aby
zmienić swój ogród na lepsze. Dlatego też zachęcamy działkowców, aby
na zebraniach podejmowali uchwały w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych. Zapewnią one nie tylko działkowcom
wyższy standard przebywania na
działkach, ale i umożliwią społeczności lokalnej korzystanie z uroków
i dobrodziejstw, jakie dają rodzinne
ogrody działkowe Nie zapominajmy
również, że Związek zawsze służy
ogrodom fachową pomocą udzielaną przez inspektorów ds. inwestycji zatrudnionych w okręgach, ale
także i pomocą finansową w postaci dotacji udzielanych z Funduszu
Rozwoju ROD i pożyczek z Funduszu Samopomocowego.
Warto też potrzebami ogrodów
zainteresować włodarzy gmin.
Obecne unormowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 grudnia
2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji
przeznaczonej na rozwój ROD,
a w szczególności na budowę lub
modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę
warunków do korzystania z ROD
przez działkowców lub zwiększy
dostępność społeczności lokalnej
do ROD. Zatem zachęcamy do skorzystania z możliwości, które daje
ustawa o rodzinnych ogrodach
Agnieszka Rudawska
działkowych.






















Objęte przez przedstawicieli społeczności
działkowej funkcje to:
2
2
3
3
4
14
16
4
1

wicemarszałków województwa,
wiceprzewodniczących sejmiku województwa
starostów i 3 wicestarostów powiatów
przewodniczących i 6 wiceprzewodniczących rady powiatu,
prezydentów i 3 wiceprezydentów miast,
burmistrzów i 4 wiceburmistrzów miast,
przewodniczących i 13 wiceprzewodniczących rady miasta,
przewodniczących i 1 wiceprzewodniczący rady gminy,
wójt gminy.

Osiągnięty przez działkowców rezultat w wyborach samorządowych jest ewidentnym sukcesem
całego Związku. To dowód dojrzałości, świadomości
i odpowiedzialności kandydatów, struktur Związku,
działkowców, a także uznania społecznego, jakim cieszy się w Polsce PZD.
PZD zamierza przełożyć ten sukces na realną i ścisłą współpracę z samorządami dla dobra i interesów
działkowców i Związku, a zwłaszcza w celu rozwoju ROD – poprzez zabieganie o wsparcie finansowe
samorządów dla ogrodów. PZD zamierza również
wykorzystać doświadczenie nabyte w czasie kampanii wyborczej w 2014 r. w przyszłych wyborach celem zwiększenia liczby przedstawicieli społeczności
działkowej wybranych do władz.
Aneta Łukaszewicz


Ekspert na wiosnę
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Sukces działkowców
w wyborach
samorządowych

Wiosną piętrzą się prace na
działce – sprzątamy, kopiemy,
sadzimy, siejemy,
zmieniamy... Jak w tym
wszystkim się nie pogubić?

Co słychać w ogrodach?

by zwiększyć swoje szanse na
sukces w uprawie roślin oraz
funkcjonalnym i estetycznym
urządzeniu działki, wystarczy sięgnąć po
miesięcznik „Działkowiec” (tylko 4,70 zł)
i jego siostrzane pismo „Mój Ogródek”
(2,49 zł). Można w nich znaleźć mnóstwo






Działkowcy z ROD „Leśnik” w Gorzowie Wielkopolskim walczą
o odszkodowania. W wyniku prac remontowych ujęcia wody zalanych
zostało aż 50 działek, a 20 zostało podtopionych
Władze Szczecinka chcą zlikwidować część ogrodu „Przyjaźń” i w jego
miejscu wybudować parking dla turystów. Działkowcy protestują,
burmistrz kieruje sprawę do sądu
Radni PO zablokowali projekt dofinansowywania inwestycji w ROD
w Ostrowie Wielkopolskim. Działkowcy nie dostaną 70 tys. zł
Władze Starachowic dofinansowały ogród „Skałka”. Do końca roku ma
tam zostać wykonane przyłącze energetyczne
Działkowcy z ROD „Energetyk 1” w Poznaniu walczą o swój ogród.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkalno – usługową
Działkowcy z ROD im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu zabiegają
o wpisanie ogrodu w plan zagospodarowania przestrzennego
ROD „Wólki” w Nowym Sączu zostaje na swoim miejscu. Władze
poprowadzą trasę Węgierska Bis przez tereny niezagospodarowane
Wiosenne pokazy cięcia drzew i krzewów owocowych w Warszawie. OZ
Mazowiecki i ROD „Parka Dolny” zorganizowały w marcu szkolenie dla
działkowców z dr Wojciechem Kowalczykiem z SGGW
Zdewastowane działki szpecą okolice w Poznaniu. W dawnym ROD „23
lutego”, odebranym sądownie przez osobę, która wykupiła roszczenia do
jego terenu, osiedlili się bezdomni Romowie. Z dawnych altanek zostało
gruzowisko, a okoliczni mieszkańcy skarżą się na panujący tam bałagan
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta
Rzeszowa. Nie będzie opłat za prawo użytkowania terenu ogrodu dla
PZD. Po raz pierwszy władze lokalne chciały pobrać opłatę za nabycie
praw do działki przez PZD z art. 76 ustawy o ROD
Działkowcy z ROD „1 maja” w Łaziskach Górnych w OZ Śląskim mają
powody do radości. PZD nabył prawo użytkowania do gruntów, na
których jest położony ogród
Gmina Włoszczowa pamięta o ogrodach działkowych. Jej władze
podpisały umowę z OZ Świętokrzyskim na realizację drugiego etapu
projektu budowy infrastruktury technicznej na terenie ROD „Stokrotka”
we Włoszczowej. Dotacja wynosi 150 tys. zł. Taką samą kwotę ogród
dostał też w ubiegłym roku. W ROD zostanie wykonana elektryfikacja,
położna będzie kostka brukowa w głównej alei i zostanie utwardzony
parking
W Gminie Kościan od 1 kwietnia wzrosną ceny za wodę i ścieki.
Działkowcy za 1 m3 zapłacą 3,45 zł netto
Włamywacz z działek w Turku w Okręgu Kaliskim zatrzymany.
Postawiono mu aż 31 zarzutów i zastosowano wobec niego dozór
policyjny
OZ Toruńsko – Włocławski walczy o działkowców z Grudziądza. Mowa
o trzech ogrodach: „Kolejarz”, im. Mikołaja Kopernika oraz „Zacisze”.
Dawny spadkobierca terenu ogrodu chce pobierać od każdego
działkowca ok. 8 tys. zł rocznie za użytkowanie działki. W tej sprawie OZ
Toruńsko -Włocławski spotkał się z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim
i Prezydentem Grudziądza
W Toruniu powstaje nowy ogród. ROD „Pod Sosnami” jest ogrodem
odtworzeniowym po zlikwidowanych ROD „Kogucik” i ROD „Złote Piaski”
w Toruniu
Mieczysław Zemke, Prezes ROD „Lech” w Bydgoszczy, bierze udział
w bydgoskim plebiscycie „Senior Roku 2015”
„Pleszewianinem Roku 2014” został Jan Masztalerz, Prezes ROD im
Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie w Okręgu Kaliskim. Prezes
ogrodem zarządza już od 37 lat. Wśród przyznanych mu wyróżnień są
honorowy tytuł „Prezesa 100 – lecia” i medal „Zasłużony dla Rolnictwa”. Jest
również laureatem ubiegłorocznego konkursu na Pleszewską Działkę Marzeń
Agnieszka Drążek
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praktycznych i aktualnych na dany miesiąc
porad z zakresu uprawy, pielęgnacji,
nawożenia i ochrony roślin.
Z „Działkowcem” i „Moim Ogródkiem”
można łatwo zmienić wizerunek działki.
Podpowiedzą m.in. od czego zacząć i jak
kontynuować zmiany, jak zrobić taras,
ścieżkę, oczko wodne, placyk lub kącik
wypoczynkowy, zmodernizować altanę
oraz czym i jak zaimpregnować drewniane
elementy na działce.

Cenne będą także wskazówki dotyczące
wyboru roślin – nie wszystko co jest
w sprzedaży nadaje się do posadzenia
na działce. Dotyczy to przede wszystkim
rozmiarów i ekspansywności roślin oraz
ich mrozoodporności. Zatem kto chce
uniknąć kłopotów oraz posadzić na działce
naprawdę coś wyjątkowego, powinien
sięgnąć po „Działkowca”.
Z „Działkowcem” i „Moim Ogródkiem”
uprawa roślin staje się łatwa!
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