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OPŁATY ZA RADIO I TELEWIZJĘ W ROD 

Według procedowanego w Sejmie RP w Komisji Kultury i Środków Prze-
kazu projektu ustawy o składce audiowizualnej (mającą zastąpić obec-
ną opłatę za radio i telewizję), zakłada się, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. 

obowiązek poniesienia tejże składki zasadniczo spoczywać będzie na odbior-
cach posiadających liczniki końcowe. Ponieważ działkowcy nie posiadają licz-
ników końcowych tylko tzw. podliczniki i zgodnie z planowanymi przepisami 
nie są stroną umowy na energię elektryczną zawieraną z przedsiębiorstwem 
energetycznym (stroną umowy jest w większości przypadków zarząd ROD), 
nie wystąpi tym samym konieczność podwójnego uiszczania nowej składki 
za radio i telewizję w miejscu zamieszkania działkowca i na działce, gdzie 
również przebywa. Obowiązek wnoszenia składki audiowizualnej może 
wystąpić jedynie w przypadku umów zawieranych przez działkowca bezpo-
średnio z przedsiębiorstwem energetycznym, co w ROD prowadzonych przez 
PZD ma miejsce jedynie sporadycznie. 

Biuro Krajowej Rady PZD stale monitoruje dalszy tok prac w Sejmie RP 
nad wskazanym projektem i podejmie działania mające na celu nagłośnienie 
przedmiotowej sprawy w razie, gdyby w wyniku prac nad ustawą jej treść 
była dla działkowców niekorzystna. AP

W lipcu br. Krajowa Rada PZD 
wystąpiła do Zastępcy Pre-
zesa Zarządu NFOŚiGW 
- Artura Michalskiego, 

w  celu włączenia stowarzyszeń ogro-
dowych, w  tym PZD do programów 
priorytetowych, jako beneficjentów ko-
rzystających z dofinansowań, jakie ofe-
ruje NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Powyż-
sza inicjatywa wynikała ze skarg, jakie 
płyną od działkowców m.in. o  braku 
możliwości dofinansowania przed-
sięwzięć prowadzonych przez ogrody 
w  ramach programu, który umożliwia 
zakup i  montaż mikroinstalacji odna-
wialnych źródeł energii.

Na powyższe wystąpienie Prezes 
PZD otrzymał odpowiedź z NFOŚiGW, 
z  której wynika, iż aktualnie prowa-
dzone są konsultacje z  wojewódzki-
mi funduszami, celem wprowadzenia 
zmian do programu, które umożliwią 
finansowanie różnych typów przedsię-
wzięć, w tym również tych realizowa-
nych przez stowarzyszenia ogrodowe.

W odpowiedzi na przedmiotowe pi-
smo, w dniu 9 września 2016 r. Prezes 
PZD wystąpił do Prezesa NFOŚiGW, 
precyzując jakimi obszarami działal-

ności zainteresowani są działkowcy 
i  Związek, które wymagają wsparcia 
ze środków zewnętrznych. W szczegól-
ności wskazał, że działkowcy liczą na 
pomoc finansową w zakresie budowy 
nowoczesnych urządzeń i sieci nawod-
nieniowych i odnowieniowych, wodo-
ciągowych oraz energetycznych, na 
dofinansowanie inwestycji związanych 
zt przyłączaniem ogrodów do miej-
skich sieci kanalizacyjnych, na remon-
towanie istniejących, lub budowę no-
wych domów działkowca w ogrodach 
nieposiadających żadnych własnych 
budynków, na wsparcie inicjatyw edu-
kacyjnych, społecznych i  wychowaw-
czych podejmowanych coraz częściej 
przez ogrody, a także na inwestowanie 
w tereny ogólne.

Zaoferował również pomoc Związku 
przy wypracowywaniu zasad i warun-
ków udzielania dofinansowania dla 
stowarzyszeń ogrodowych ze środków 
zewnętrznych będących w  dyspozycji 
obu funduszy.

Wszystkie wystąpienia w  tej spra-
wie znajdują na stronie internetowej 
www.pzd.pl. Zachęcamy do zapozna-
nia się z ich treścią.  AR

 W ogrodach odbyły się imprezy 
o charakterze prozdrowotnym, jak choćby 
w ROD XXXV-lecia w Radomiu gdzie 
można było dokonać bezpłatnego bada-
nia pomiaru ciśnienia krwi oraz poziomu 
cukru.
 Ogrody to także raj dla najmłodszych. 
Przekonały się o tym przedszkolaki, które 
odwiedziły ROD Zacisze w Sępólnie Kra-
jeńskim. W wielu ogrodach organizowane 
są także pikniki skierowane do dzieci, jak 
choćby festyn ekologiczny w ROD Kolejarz 
w Wągrowcu.
 Swoje zacisze w ogrodach działkowych 
odnajdują także seniorzy, m.in. podczas 
letnich wczasów organizowanych w ROD. 
Takie wczasy odbyły się m.in. w ROD im. 
Powstańców Wlkp. w Chodzieży.
 Paleta inicjatyw, które można podejmo-
wać w ROD jest bardzo bogata. Dział-
kowcy z ROD im. 2 Armii WP Poznaniu 
zorganizowali w swoim ogrodzie piknik 
dla osób z Alzhaimerem. Z kolei w ROD 

Odrodzenie w Zabrzu miała miejsce 
wystawa kwiatów i plonów.
 Działkowcy stawiają także na edukację, 
jak choćby użytkownicy działek w ROD 
Pod Brzozą w Bydgoszczy, w którym 
odbyło się szkolenie ogrodnicze „Liliowce 
– kwiaty jednego dnia”. 
 To jednak zaledwie kilka przykładów 
z setek inicjatyw podejmowanych w ogro-
dach. Obecnie w wielu ROD odbywają 
się uroczystości jubileuszowe oraz Dni 
Działkowca.
 Działkowcu! Mamy nadzieję, że powyż-
sze przykłady zainspirują Cię do podjęcia 
inicjatyw także w Twoim ogrodzie. Pod-
powiedź jak to zrobić znajdziesz w Otwar-
tym Programie Społecznego Rozwoju 
ROD, który dostępny jest na stronie pzd.
pl. Zapoznaj się także z relacjami z wyda-
rzeń w ROD na stronie pzd.pl w zakładce 
„Aktualności – Z Życia ROD”. Relacje 
i zdjęcia z ogrodowych imprez ślij na 
adres media@pzd.pl.  AD 

Odbyły się Krajowe
Dni Działkowca
3 września br. Zabrze zamieniło się 
w żółto-zieloną stolicę ogrodów dział-
kowych. W tym dniu setki działkowców 
z całej Polski spotkało się, aby wspólnie 
świętować Krajowe Dni Działkowca 
i jubileusz 35-lecia PZD. Było radośnie, 
gwarnie, a momentami nostalgicznie. 

Wszystkim zebranym towarzyszyła 
podniosła, uroczysta atmosfera. 
Obchody rozpoczęły się salwą ho-
norową oddaną z okazji 35-lecia 

PZD oraz galą sztandarową, w której udział 
wzięło ponad 40 pocztów sztandarowych. 
Następnie odśpiewano hymn Polski i hymn 
związkowy.

- Cieszę się, że jesteśmy tu razem i mo-
żemy świętować już po raz 17. Krajowe Dni 
Działkowca. To inicjatywa, którą ustanowiła 
i przyjęła Krajowa Rada i jest ona z dumą i ra-
dością praktykowana już od wielu lat – mówił 
Prezes Eugeniusz Kondracki witając wszystkich 
działkowców i przybyłych gości na wspólne 
świętowanie. Jak wspomniał, ten rok jest dla 
Związku szczególny ze względu na obchodzo-
ny jubileusz.

Podczas obchodów podziękowano najbar-
dziej zasłużonym działaczom PZD oraz dział-
kowcom za dotychczasową pracę i wysiłek na 
rzecz rozwoju ogrodów działkowych i PZD. 
Prezes PZD wręczył także nagrody laureatom 
krajowych konkursów ROD Roku, Działka 
Roku oraz Wzorowa Altana.

Wśród gości zasiadły władze Zabrza, jak 
również reprezentanci innych miast z regionu 
oraz politycy lokalni i krajowi.

Uroczystościom towarzyszyły liczne imprezy: 
wystawa koszy dożynkowych i plonów, stoiska 
promocyjne ROD oraz z produktami regional-
nymi. Uroczystości zakończyły się wspólnym 
biesiadowaniem do późnych godzin popołu-
dniowych przy występach muzycznych.

Z pełną relacją z Krajowych Dni Działkowca 
w Zabrzu i galerią zdjęć można zapoznać się 
na stronie ww.pzd.pl. AD

D
o Ministra Środowiska wpłynęły bardzo istotne in-
terpelacje poselskie w  sprawie śmieci. Pierwszą 
z  nich złożył Wojciech Szarama (PiS), który zarzu-
cił systemowi odbierania odpadów komunalnych 
„nieudolność”, brak rozwiązania problemu „dzikich 
wysypisk” oraz rosnące koszty wywozu śmieci spo-

wodowane nierzetelnym oszacowywaniem przez gminy ilości 
odpadów. Natomiast kolejna interpelacja posła Stanisława Lam-
czyka (PO) dotyczyła wątpliwości co do zasadności nakładania 
opłat za śmieci na działkowców poza sezonem letnim, kiedy 
odłączany jest dopływ wody i zanika wszelka aktywność. 

W odpowiedzi na powyższe interpelacje, Minister Środowiska 
wskazał, że kwestie opłat za śmieci należą do oceny samorzą-
dów, które z jednej strony odpowiadają za dyscyplinę finansów 
publicznych, a z drugiej strony podlegają weryfikacji obywateli 
w  procesie demokratycznym. Te kwestie mogą podlegać kon-
troli regionalnych izb obrachunkowych oraz właściwych sądów. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zawsze można we-
zwać gminę do zaprzestania naruszeń. Niezależnie od tego, Mi-
nister poinformował, że widzi potrzebę zmian i dlatego zbierane 
są uwagi dotyczące nowego systemu, aby móc je wykorzystać 
przy najbliższej zmianie. 

Prezydium KR PZD w swoim komunikacie oraz w piśmie z dnia 
18 sierpnia 2016 r. skierowanym do Ministra Środowiska wyrazi-
ło zadowolenie, że resort widzi potrzebę interwencji legislacyjnej 
w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
i  zwróciło uwagę na potrzeby ROD w  tym zakresie, w których 
opłaty za śmieci są nieadekwatne do specyfiki ogrodów. Więcej 
informacji na stronie internetowej PZD: www.pzd.pl. MAP 

W
 posiedzeniu 
uczestniczyli 
członkowie 
Krajowej 
Komisji Rewi-

zyjnej i zasłużeni dla Związku 
działacze. Gościem obrad była 
Prezydent Zabrza P. Małgorza-
ta Mańka-Szulik i I Zastępca 
Prezydenta Zabrza Krzysztof 
Lewandowski. Obradom 
przewodniczył Prezes PZD 
Eugeniusz Kondracki, który 
przypomniał w swoim wystą-
pieniu, jak rodził się Związek 
i co dokonał na przestrzeni 
tych 35 lat. Nieliczni już dział-
kowcy, członkowie pierwszych 
władz Związku przypominali 
swoje doświadczenia z lat 80-
tych i walkę o ogrody i Zwią-
zek od lat 90-tych. Prezes 
PZD i uczestnicy posiedzenia 
szczególnie wskazywali na 

entuzjazm, bezinteresowność 
i solidarność działkowców 
w pierwszych latach istnienia 
Związku, które doprowadziły 
do największego w historii 
rozwoju ogrodów działkowych 
w Polsce. Wskazywali także 
na te zagrożenia dla ogrodów, 
które Związek przezwyciężył, 
a każde takie doświadczenie 
jednoczyło działkowców do 
walki o swoje prawa. 

Wszyscy zgodnie uznali, 
że największym osiągnięciem 
Związku jest to, że ogrody 
w Polsce istnieją i mają silne 
oparcie w ustawie o rodzin-
nych ogrodach działkowych 
z 2013 r. Uczestnicy posiedze-
nia otrzymali z okazji Jubile-
uszu statuetkę przedstawia-
jącą jabłko, które symbolizuje 
ziemię, wieczność, zdrowie, 
życie i urodzaj. MP

Zakaz palenia ognisk 
na działkach !

Jesień to tradycyjny czas porządków na 
działce i jak co roku wraca wraz z tym 
problem spalania liści i innych części 

rośli. Działkowcy, którzy próbują w ten 
sposób pozbyć się tych części roślin łamią 
prawo związkowe – bo regulamin ROD 
zakazuje spalania jakichkolwiek odpadów, 
także zielonych na działce, a nakazuje ich 
kompostowanie. Każda działka winna być 
wyposażona w kompostownik i tam jest 
miejsce na odpady roślinne.

Łamane jest też prawo miejscowe, 
bo miasta prowadzą selektywną zbiórkę 
odpadów i zakazują palenia otwartych 
ognisk na swoim terenie. Palenie liści 
i innych zielonych odpadów to antyreklama 
dla ogrodów działkowych. Do okręgów 
i Krajowej Rady wpływają skargi od osób 
mieszkających w pobliżu ogrodów, a także 
kierowców alarmujących, że snujący się 
dym stwarza ogromne niebezpieczeństwo 
na drodze i możliwość wypadków.

Trzeba mieć na uwadze, że łamanie 
zasad zapisanych w regulaminie ROD 
może prowadzić do wypowiedzenia umowy 
dzierżawy działkowej, a łamanie prawa 
miejscowego jest zagrożone wysokimi 
karami pienięźnymi. 

Działkowcu! Nie spalaj żadnych od-
padów na działce - dbaj o środowisko, 
bezpieczeństwo i pozytywny wizerunek 
ogrodów w społeczeństwie. MP

 Sezon na zakupy – co, gdzie, za ile?
 Projekt działki dla rodziny
 Rośliny odporne na suszę
 Objawy niedoboru pierwiastków

 Kwitnące cebulowe zimą 
 Planowanie warzywnika
 Polecamy najlepsze śliwy
 Bylinowe mgiełki na rabaty

 ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU 
  Z OKAZJI 35-LECIA PZD! 

„PZD – historia i wspomnienia” to kon-
kurs ogłoszony przez Prezydium KR PZD 
z okazji 35-lecia działalności Związku. 

Aby wziąć w nim udział należy napisać 
pracę na jeden z pięciu tematów 
konkursowych, a następnie przesłać 

ją wraz z materiałami archiwalnymi do KR 
PZD. Zgłoszenia można przesyłać do 31 
października br. 

Na wszystkich uczestników konkursu 
czekają dyplomy i pamiątkowe upominki 
oraz wydawnictwa związkowe, zaś laureaci 
otrzymają nagrody pieniężne.

Co więcej, najlepsze prace będą opu-
blikowane w formie jubileuszowej książki, 
a także na łamach mediów związkowych. 

Szczegółowe informacje, tematy konkur-
sowe oraz formularz zgłoszeniowy znaj-
dziesz na stronie pzd.pl w zakładce „Aktual-
ności – Konkursy krajowe”.  AD

Jesienny sezon
na zakupy – trwa!

Zamów na www.dzialkowiecsklep.pl 
lub telefonicznie 22 101 34 34: 

Interpelacje
poselskie
w sprawie śmieci

Jubileuszowe posiedzenie 
Krajowej Rady PZD
W dniu 2 września 2016 r. w kopalni Guido 
w Zabrzu, 320 metrów pod ziemią, odbyło
się uroczyste posiedzenie Krajowej Rady PZD 
z okazji 35 lecia Polskiego Związku Działkowców. 

Dobre wiadomości
dla ROD płyną z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Moc atrakcji w ROD
Ogrody działkowe prężnie realizują zapisy Otwartego Progra-
mu Społecznego Rozwoju ROD, bowiem lato obficie zaowoco-
wało ogrodowymi imprezami skierowanymi do działkowców 
i okolicznych mieszkańców. Chętnie uczestniczyli w nich zarów-
no seniorzy, dzieci, jak i osoby niepełnosprawne. 

Porządki 
Odchwaszczamy rabaty, usuwamy kwiaty 
roczne, które już przekwitły, dosadzamy 
jesienne dekoracje, np. wrzosy, starce. 
Oczyszczamy grządki z resztek roślinnych. 
Przed przekopaniem grządki stosujemy 
nawożenie organiczne kompostem. 

Co zrobić z liśćmi?
Po przesuszeniu można je zużyć jako 
ściółkę dla roślin wrażliwych na niskie 
temperatury, przeznaczyć na kompost lub 
zrobić z nich ziemię liściową doskonałą do 
produkcji rozsad. 
  

Sadzimy tulipany 
Cebulki sadzimy na głębokość równą trzy-
krotnej ich wysokości, najlepiej w grupach 
(lepszy efekt). MM

W PAŹDZIERNIKU
NA DZIAŁCE

  STARE ODMIANY: jabłonie, grusze, 
śliwy i wiśnie, karłowe czereśnie

 maliny, porzeczki, agrest,
 jagody kamczackie, borówki 
 RÓŻE: rabatowe, parkowe, pnące, 

wielkokwiatowe, okrywowe
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