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Karłowe czereśnie
na licencjonowanej
podkładce PHL-A
W YŁĄCZNOŚĆ!

I N F O R M ATO R R EDAG OWA N Y P R Z E Z Z E S P Ó Ł K R A J OW E J R A DY P O L S K I EG O Z W I Ą Z K U DZ I A Ł KOWCÓW

Więcej informacji znajdziesz na www.pzd.pl
Odmiany:
Burlat - wczesna
Vanda - średnio wczesna
Techlovan- średnio wczesna
Summit - średnio późna
Kordia –późna
Regina –późna
Lapins - samopłodna
Staccato - samopłodna

Walne zebrania w ROD
dobiegły końca
Zakończyła się kampania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD.
Był to czas ważnych decyzji w ogrodach w całej Polsce.
Działkowcy podczas zebrań mieli także okazję zapoznania się
z aktualną sytuacją PZD i dyskusji na najważniejsze dla nich tematy.

K

ampania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD pokazała, że działkowcy
czują się silnie związani z PZD i dostrzegają jego istotną rolę w ochronie
i rozwoju ogrodów. Na zebraniach
poruszany był kontrowersyjny temat zamieszkiwania w ROD i budowy ponadnormatywnych
altan na ich terenie. Jednogłośnie uczestnicy zebrań wyrazili sprzeciw wobec tych działań.
Działkowcy oburzeni byli także wystąpieniem
Rzecznika Praw Obywatelskich wobec ustawy
o ROD i interpelacją posłanki Krystyny Sibińskiej,
czemu dali wyraz podejmując liczne stanowiska
w tej sprawie.

Warto zaznaczyć, że działkowcy doceniają
korzyści płynące z funkcjonowania swoich ogrodów w strukturach PZD.
Podczas zebrań działkowcy podejmowali także liczne decyzje dotyczące ogrodowych inwestycji, upoważniając zarządy ROD do odpowiednich
działań. Dzięki temu ogrody będą lepiej służyć
działkowcom i okolicznym mieszkańcom ROD,
którzy coraz chętniej odwiedzają ogrody działkowe. Podczas każdego zebrania rozliczono działalność finansową i merytoryczną zarządów ROD
oraz przyjęto plany działania, ustalono wysokość
opłat i przyjęto preliminarze finansowe na kolejny rok. 
AD

OPŁATA AUDIOWIZUALNA A DZIAŁKOWCY
Masz na działce altankę, a w niej prąd? To wcale nie oznacza,
że będziesz musiał zapłacić podwójną opłatę audiowizualną.

P

roponowana w ustawie medialnej opłata w kwocie 15 zł ma zastąpić dotychczasowy abonament radiowo-telewizyjny. Pobierana ma być od punktów poboru prądu i doliczana do
rachunku za energię elektryczną. Wielu działkowców obawia się, że przyjdzie im płacić zarówno w miejscu, w którym mieszkają, jak i na działce. Proponowane przez rząd zapisy wskazują
jednak, że opłata ta ma być pobierana od tzw. „odbiorcy końcowego”, a więc osoby lub instytucji,
która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej. W wypadku ogrodów stroną tą jest ROD,
a nie pojedynczy działkowiec. Dlatego opłaty tej nie będą musieli uiszczać poszczególni działkowcy, którzy rozliczają się ze swojego zużycia energii na działkach według wskazań tzw. podlicznika.
Rozliczenie to jest wyłącznie wewnątrzogrodowe i nie następuje w oparciu o umowę z zakładem
energetycznym. Opłatę audiowizualną w kwocie 15 zł zapłacić będzie musiał jedynie ROD, a nie
działkowiec. Indywidualne umowy z dostawcą energii to zjawisko marginalne w ROD zrzeszonych
w PZD i dotyczy przeważnie osób bezprawnie zamieszkujących ogród. 
AH

Kleszcze, ślimaki
i warzywa
Krajowa Rada PZD wydaje szereg
bezpłatnych broszur informacyjnych, które
skierowane są do działkowców
z ogrodów zrzeszonych w PZD.

P

ełnią one rolę edukacyjną i informacyjną.
Pod koniec maja do ogrodów trafią także
kolejne broszury tematyczne. Pierwsza
z nich dotyczy tegorocznej inwazji kleszczy.
Pajęczaki te mogą przenosić groźne bakterie
i choroby, w tym kleszczowe zapalenie mózgu
i boreliozę, która może „pustoszyć” organizm
nawet wiele lat, zanim zostanie zdiagnozowana. W broszurze znajdują się niezbędne informacje, jak ustrzec się przed tymi pasożytami.
Kolejna broszura podejmuje temat równie aktualny - wszędobylskie ślimaki. Są one ważną częścią
ekosystemu działkowego i w ograniczonej liczbie
są dla działkowców pożyteczne. Ich nadmierna
ilość bywa jednak uciążliwa. W broszurze dowiecie się wszystkiego, co warto wiedzieć o tych
bezkręgowcach i jak sobie z nimi radzić.
Trzecia broszura dotyczy uprawy warzyw. Możemy dowiedzieć się z niej m.in. dlaczego warto
uprawiać warzywa na działkach, jakie są nowe
metody uprawy i jak sobie z nimi radzić, a także
jak je pielęgnować, by uzyskać dobre zbiory.
Zachęcamy do czytania.
Koszty druku zostały pokryte ze środków
Funduszu Oświatowego Krajowej Rady PZD. Zachęcamy działkowców do korzystania z przygotowanych broszur. Będą one dostępne w Zarządach
ROD. 
AH
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WYPOWIEDZENIE UMOWY
DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ
A PRAWO DO DZIAŁKI

Zalety czereśni na podkładce PHL-A:
 owocują w drugim roku po posadzeniu
 obficie plonują
 wysokość 2,5-3 m.
 mniejsza rozstawa sadzenia
 małe, kształtne korony

Co zrobić z gałęziami,
by ich nie spalać?

koszt dostawy: przedpłata 16 zł, pobranie 18 zł

Spalania na terenie ROD, w tym palenia ognisk rekreacyjnych, zakazuje
zarówno prawo powszechne, jak i związkowe. Podpowiadamy zatem jak
w sposób zgodny z prawem można pozbyć się gałęzi.

D

oskonałym rozwiązaniem jest zakup przez
zarząd ROD rozdrabniarki do gałęzi. Na
taki krok zdecydował się już Zarząd ROD
„Oaza” w Żarach. Jest to ekologiczny sposób pozbycia się gałęzi z ogrodu, gdyż przetworzone
gałęzie w drobne trociny można kompostować
bądź wykorzystać je do ściółkowania drzew
i krzewów. Koszt zakupu rozdrabniarki to ok.
4 tys. zł. Na podobny pomysł wpadli także gdyńscy działkowcy. Władze Gdyni, na wniosek Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD, zdecydowały
się na dofinansowanie zakupu rozdrabniaczy
spalinowych do gałęzi do tamtejszych ROD.
Władze samorządowe w innych regionach kraju
również przychylne są działkowcom. Świetnym
przykładem jest działanie władz Bielawy, które
zdecydowały o umieszczeniu na terenie bielawskich ogrodów działkowych bezpłatnych kontenerów na gałęzie i konary.

Działkowcu, pamiętaj, że alternatyw na pozbycie się niepotrzebnych gałęzi jest wiele, nie
można ich jednak pod żadnych pozorem spalać!
Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art.
10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone,
liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł
lub grzywną 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. Należy także podkreślić, że zakaz
spalania jest zapisany również w regulaminie
ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec
jest zobowiązany przestrzegać. Pamiętaj, resztki roślinne należy kompostować, a odpady selektywnie zbierać! 
AD

W Dzieje się w ogrodach

S

ąd Najwyższy rozwiewa wątpliwości dotyczące art. 37 ustawy
o ROD. W uchwale SN stwierdza, że wniesienie przez działkowca
powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez zarząd ROD nie
ma wpływu na wygaśnięcie prawa
do działki z upływem terminu wypowiedzenia.
Jeżeli działkowiec, który naruszył
przepisy prawa i otrzymał wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej,
nie zgadza się z decyzją zarządu
ROD, może zaskarżyć ją w sądzie.
Ustawa daje takiemu działkowcowi
możliwość, w ciągu 30 dni od dnia
doręczenia pisma wypowiadającego
umowę, wniesienia powództwa
o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do
działki na poprzednich warunkach.
W tym zakresie w dniu 7 kwietnia
Sąd Najwyższy orzekł, że powództwo
o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej
nie ma wpływu na wygaśnięcie
prawa do działki z upływem terminu
wypowiedzenia. Oznacza to zatem,
że z dniem upływu terminu wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, działkowiec jednocześnie traci
prawo do działki, która przechodzi
do dyspozycji zarządu ROD. 
AD

Sadzonki 2-letnie w pojemnikach 5,5 l,
wysokość sadzonki 1,2 m

Cena 42 zł

P

rzyjęty przez Krajową Radę PZD Otwarty
Program Społecznego Rozwoju ROD cieszy
się coraz większą popularnością. Promowana w nim idea otwarcia ogrodów dla lokalnej
społeczności, spotyka się z pozytywną reakcją ze
strony nie tylko samych działkowców, ale i wielu
środowisk twórczych oraz naukowych. W ramach
tego programu w ROD organizowanych jest coraz więcej ciekawych inicjatyw, które łączą społeczność działkową z lokalną, a także wspierają
edukacje oraz aktywność najmłodszych, rodzin,
seniorów i osób niepełnosprawnych. W ostatnim

czasie szczególnie aktywnie rozwijają się inicjatywy dla dzieci. ROD „Kolejarz” w Wągrowcu
zorganizował w ogrodzie pierwsze spotkanie dla
przedszkolaków w ramach programu „Edukacja
przyrodnicza w praktyce”. Natomiast działkowcy
z ROD „Kolejarz” w Skarżysku – Kamiennej uczyli
dzieci jak sadzić i pielęgnować rośliny. Praktycznie przez cały czerwiec w wielu ogrodach odbywać się będą festyny i zabawy z okazji Dnia
Dziecka. Wykaz wszystkich ROD organizujących
imprezy można znaleźć na stronie www.pzd.pl.
Zachęcamy działkowców, a także Zarządy
ROD, by w jak największym stopniu angażowali się w rozpowszechnianie tych
- niezwykle pozytywnych dla ogrodnictwa
działkowego - inicjatyw. Pochwalcie się też
swoimi sukcesami. Prześlijcie do nas krótką
relację z wydarzenia, które odbyło się
w waszym ogrodzie. Podzielcie się swoją
radością i dobrą zabawą z innymi. Czekamy na Wasze zdjęcia i teksty pod adresem
mailowym: media@pzd.pl.
AH

Kodeks dobrych praktyk dla działkowców
Krajowa Rada PZD została zaproszona do grona organizacji wspierających rozpowszechnianie
publikacji pt. „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”, która została
przygotowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zawarty w publikacji kodeks dobrych praktyk ma pomóc w ograniczeniu przenikania roślin gatunków obcych z ogrodów i terenów
zieleni do dzikiej przyrody. Wiele z nich to gatunki bardzo inwazyjne, które szkodzą środowisku
naturalnemu. Krajowa Rada informowała o tym wielokrotnie, a problem ten poruszany jest także w wydawnictwach związkowych, które każdego roku rozpowszechniane są bezpłatnie wśród
działkowców. Kodeks zawiera zbiór zasad określających jak postępować z roślinami należącymi do
gatunków obcych, aby ograniczyć ich wpływ na dziką przyrodę. Ponadto znajdują się w nim karty
informacyjne o roślinach należących do inwazyjnych gatunków obcych stosowanych w ogrodnictwie. Publikację można pobrać w wersji elektronicznej na stronie: gdos.gov.pl.

Zamówienie na

www.dzialkowiecsklep.pl
lub telefonicznie 22 101 34 34

W

każdy piątek w godzinach 1015 prawnicy Krajowej Rady
PZD pełnią dyżur prawny pod
numerem telefonu 22 101 34 54. To
szansa dla działkowców, by zapytać
o wszelkie kwestie dotyczące przepisów prawnych obowiązujących w PZD,
problemów pojawiających się w ROD,
spraw związanych z zagospodarowaniem działki, członkostwem w PZD, czy
tez zarządzaniem ROD.

PYTANIA
Z DYŻURU
PRAWNIKA:
Czy na granicy działek
można posadzić żywopłot?

Na posadzenie żywopłotu na granicy działek zezwala § 52 ust. 1 regulaminu ROD
pod jednym warunkiem - sąsiad musi
wyrazić na to zgodę na piśmie. Należy
pamiętać o tym, że jeśli żywopłot posadzony na granicy działki ma spełniać rolę
ogrodzenia, zgodnie z § 52 ust. 2 regulaminem ROD nie może przekroczyć 1 metra
wysokości. Podobnie jest w przypadku,
gdy żywopłot zostanie posadzony na granicy działki z alejką ogrodową. Natomiast
żywopłoty posadzone na granicy ogrodu,
mogą sięgać do 2 metrów. W każdym
przypadku krzewy muszą być tak prowadzone, aby nie przerastały poza granicę
działki, czy tez ogrodzenia ROD. Ponadto
przypominamy, że działkowiec ma prawo
do zagospodarowywania wyłącznie
przydzielonej mu w użytkowanie działki,
dlatego jeśli żywopłot zostanie posadzony
poza granicą działki - na terenie ogólnym,
będzie stanowił własność ogrodu.

Czy konkubenci mogą mieć
wspólne prawo do tej samej
działki?

Obowiązujące przepisy prawne dopuszczają możliwość ustanowienia wspólnego prawa do tej samej działki tylko
dla małżonków. Żadna inna możliwość
posiadania wspólnego prawa do działki,
więc również przez konkubentów, nie jest
możliwa. Jeśli zostało przyznane prawo
do tej samej działki konkubentom, taka
uchwała jest z mocy prawa nieważna. ZRS
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