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Nie przeszkadzajmy sobie nawzajem
Rozpoczął się kolejny sezon działkowy i przy tej okazji warto przypomnieć, że każdy działkowiec jest 
zobowiązany do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, 
aby nie stwarzać zagrożeń i utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów. W ogrodach, w których 
nierzadko jest po kilkaset działek, każdy działkowiec musi praktykować wskazane w regulaminie ROD 
zasady, bo tylko dzięki ich przestrzeganiu mamy dużą szansę na to, że postępowanie innych nie będzie 
zakłócało spokoju podczas przebywania na działce. Realia niestety są nieco inne…

Masz na działce płyty 
eternitowe? Chcesz 
się ich pozbyć, ale nie 
wiesz co z nimi zrobić? 
Za darmo pomoże ci  
w tym Urząd Gminy. 

samorządy w całym kraju roz-
poczęły przyjmowanie wniosków 
do kolejnej edycji programu usu-
wania azbestu. skierowany jest 
on m.in. do działkowców upraw-
nionych do korzystania z działki  
w rodzinnym ogrodzie dział-
kowym na podstawie prawa do 
działki i tytułu do gospodarowa-
nia nieruchomością.

dofinansowanie obejmuje de-
montaż, transport i unieszkodli-
wienie wyrobów zawierających 
azbest. górna granica finansowa-
nia, to 6 tys. zł. za zmianę zada-

szenia trzeba zapłacić z własnych 
środków. 

azbest był wykorzystywany  
w polsce głównie przy produkcji 
płyt eternitowych, które z czasem 
podlegają erozji i stają się bardzo 
niebezpieczne dla zdrowia ludzi. 
oddychanie powietrzem zawie-
rającym jego włókna może po-
wodować pylicę azbestową, raka 
płuc, oskrzeli. rozwój tych cho-
rób trwa nawet kilkanaście lat. 
dlatego w trosce o zdrowie swoje  
i bliskich, warto pozbyć się tej 
„tykającej bomby” z działki. 

informacje na temat terminów 
składania wniosków można uzy-
skać w lokalnych urzędach gmin, 
biuletynach samorządowych, na 
stronach internetowych samorzą-
dów. 

AT

Pozbądź się azbestu

Rzecznik praw obywatelskich dr 
adam Bodnar organizuje w róż-

nych miastach polski spotkania  
z mieszkańcami. są one okazją do 
rozmów działaczy pzd i działkowców  
z rzecznikiem m.in. o jego stosunku 
do ogrodów działkowych i działa-
jących stowarzyszeń ogrodowych,  
w tym pzd. pojawiło się bowiem sze-
reg wystąpień rzecznika do instytucji 
państwowych, w których zawarte były 
kontrowersyjne stwierdzenia i wątpli-
wości, a nawet zarzuty w stosunku do 
ustawy o rodzinnych ogrodach dział-
kowych, statutu pzd, czy też proble-
mów z zamieszkiwaniem na ogrodach 
działkowych. rzecznik potwierdził, iż 
stoi na stanowisku utrzymania funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej ogrodów 
działkowych i jest przeciwny prze-
kształcaniu ogrodów w osiedla miesz-
kaniowe, co de facto prowadziłoby 
do degradacji ogrodów i środowiska 

naturalnego. potwierdził, iż jego do-
tychczasowe inicjatywy miały na celu 
jedynie wzbudzenie zainteresowania 
losem ubogich i bezdomnych ludzi,  
a nie poparcie dla działań ignorują-
cych obowiązujące przepisy. w jego 
opinii mieszkańcom ogrodów należy 
pomagać, by uzyskali mieszkania za-
stępcze i dużą role w tym zadaniu mu-
szą spełniać samorządy lokalne. po-
nadto adam Bodnar podczas swojego 
wystąpienia w poznaniu potwierdził 
także to, co wielokrotnie podkreślał 
związek, iż osoby, które korzystają  
z działki w sposób niezgodny z pra-
wem nie otrzymują odszkodowania 
za elementy wyposażenia dział-
ki wykonane niezgodnie z prawem  
w przypadku likwidacji ogrodu i dzia-
łek. zdaniem rpo zapis ten nie naru-
sza niczyich praw, bowiem nie można 
czerpać nieuzasadnionych korzyści  
z łamania prawa. AH

Rzecznik nie popiera łamania prawa w ROD

W wielu miastach rozpoczę-
ły się nabory wniosków 
do budżetów obywatel-

skich 2017. Do zgarnięcia są tysią-
ce złotych, które przy odrobinie 
aktywności ze strony działkow-
ców oraz zarządów ROD mogą 
znacznie wesprzeć ogrodowe in-
westycje.

 
dzięki budżetom obywatelskim 

ogrody mogą zyskać potrzebne środ-
ki finansowe na rozwój infrastruktu-
ry rod. działkowcy z ostrowieckich 
rod przy współpracy z oz Święto-
krzyskim pzd przygotowali wspólny 
projekt dotyczący modernizacji i re-
montu infrastruktury w dziewięciu 
rod. wniosek został pozytywnie 
zweryfikowany i trafił pod głosowa-
nie wśród mieszkańców. jeśli uda się 
zdobyć głosy mieszkańców ostrowca 
Świętokrzyskiego to aż w dziewię-
ciu ogrodach zostaną zrealizowane 
inwestycje: przyłącze energii elek-
trycznej oraz wody, remonty ogro-
dzeń zewnętrznych, parkingów, ter-
momodernizację domów działkowca 
oraz place zabaw. także w siedlcach 
działkowcy z rod „złote piaski” wy-
startowali w wyścigu o środki z bu-

Budżety obywatelskie 2017
dżetu obywatelskiego tego miasta. 
do zgarnięcia jest aż 125 tys. złotych. 
działkowcy chcą, by gmina zbudo-
wała parking obok ogrodu, który bę-
dzie służył zarówno użytkownikom 
działek, jak i mieszkańcom miasta. 
projekt trafił do konsultacji z miesz-
kańcami. 

o tym, że zwycięskie projekty bu-
dżetów obywatelskich realizowane 
są z sukcesem w ogrodach przeko-
nali się działkowcy z rod „granica”  
w Świnoujściu, którzy cieszą się  
z realizowanej obecnie w ogrodzie 
melioracji. miasto przekazało na 
inwestycję 0,5 mln złotych. także  
w rod im. t. Kościuszki w sandomie-
rzu właśnie rozpoczęła się realizacja 
projektu wybranego w ubiegłym 
roku. w ogrodzie montowane jest 
oświetlenie oraz monitoring. z kolei 
w ciechanowie gmina przystąpiła do 
realizacji budowy wodociągu, któ-
ry zostanie sfinansowany w ramach 
budżetu obywatelskiego ciechano-
wa. dzięki tej inwestycji nieograni-
czony dostęp do wody zyskają m.in. 
rod „sona”, gdzie znajduje się 1019 
działek. zachęcamy do aktywności  
i składania własnych projektów do 
budżetów obywatelskich! AH

chyba najbardziej uciążliwym za-
chowaniem jest spalanie, które 
na terenie rod jest całkowicie za-
bronione. spalając na działce, mimo 
wyraźnego zakazu, działkowcy łamią 
przepisy i działają na szkodę własną, 
całej społeczności działkowej i ogro-
dów. spalanie na działce powoduje 
również zadymienie i swąd w okolicy, 
co przysparza tylko wrogów wśród 
okolicznych mieszkańców i samorzą-
dów miast. 

Grillowanie wprawdzie nie jest 
zabronione, ale może być uciążliwe dla 
sąsiadów, jeśli zbyt często się powta-
rza. ponadto należy pamiętać, że na 
terenie działki w rod można korzystać 
jedynie z grilla przenośnego, dzięki 
czemu w razie niekorzystnego wiatru, 
będzie można go przenieść w bardziej 
sprzyjające miejsce, aby zapachy nie 
zniechęcały innych działkowców do 
pobytu na swoich działkach. 

Koszenie trawy, szczególnie 
kosiarkami spalinowymi, powoduje 
ogromny hałas. najlepszą porą na 
koszenie, zarówno ze względów są-
siedzkich, jak również ogrodniczych, 
są godziny przedpołudniowe. Korzy-
stajmy z rady ogrodników i pozwól-
my sobie i sąsiadom na to, żeby po 
wykonaniu niezbędnych prac ogrod-
niczych, zrelaksować się w spokoju  
w drugiej części dnia. 

tyle tylko, że jeśli na sąsiedniej 
działce będzie odbywało się spotka-

nie towarzyskie okraszone głośną 
muzyką, a donośne głosy jej uczestni-
ków będą rozlegać się w dużej części 
ogrodu, będą uniemożliwiać wypo-
czynek tym, którzy w narzuconej im 
imprezie pod chmurką uczestniczyć 
nie chcą.

stosowanie przez każdego dział-
kowca przepisów regulaminu rod 
jest równie istotne, jak przestrzega-
nie zasad współżycia społecznego. 
stanowią one minimum powszechnie 
przyjmowanych zasad poprawności 
i uczciwości w relacjach międzyludz-
kich, bo współżycie działkowców  
w społeczności ogrodowej jest pod-
stawą do korzystania z uroków swojej 
działki z przyjemnością. ZRS

w ogrodzie!
Twój ekspert

wydanie
czerwcowe

już w sprzedaŻy!

przypominamy, iż każdy działkowiec zrze-
szony w pzd może skorzystać z darmowych 
porad prawnych, jakie udzielane są przez wy-
kwalifikowanych prawników. 

związek odpowiadając na potrzeby środowi-
ska działkowego zapewnił dodatkowe, bezpłatne 
wsparcie prawne dla członków pzd. w ramach 
obsługi prawnej, zarządy rod oraz działkowcy 
mogą uzyskać porady prawne w zakresie interpre-
tacji ustawy o rod, statutu pzd czy też regulaminu 
rod w formie pisemnej, e-mailowej, jak również telefonicznej. na stronach internetowych poszcze-
gólnych okręgów pzd podane są telefony, godziny i dni, w których są udzielane porady prawne.  
W Krajowej Radzie PZD dyżur prawny odbywa się w każdy piątek w godz. 10-15 pod nume-
rem telefonu: 22 101-34-54. zapraszamy wszystkie zarządy rod i działkowców do korzystania  
z tej formy pomocy prawnej! AH

Masz piękną działkę? Wasz 
Rodzinny Ogród Działkowy 
wyróżnia się na tle innych? Weźcie 
udział w konkursach ogłoszonych 
przez Okręgowe Zarządy. To 
szansa na zaszczytne wyróżnienie 
i możliwość startu w konkursach 
krajowych, organizowanych co 
roku przez Krajową Radę PZD.

zadbane, urządzone ze smakiem, 
rozmachem i pomysłem działki, to 
wizytówki rod. ich gospodarze 
poświęcają im każdą wolną chwilę. 
same nasadzenia i pielenie, to za 
mało, żeby rośliny dobrze się czuły  
w danym miejscu i zdobiły otoczenie. 
potrzebują uwagi, pasji  
i zaangażowania człowieka. Konkursy 
oz są okazją do promocji ludzi, 
którzy swojej działce oddają serce. 
piękne działki, tworzą wspaniały 
ogród. o to, aby było ich najwięcej 
dba gospodarz rod. stąd konkursy 
organizowane są przynajmniej w 
dwóch kategoriach: wzorcowa dział-
ka i najpiękniejszy rod. 
Konkursy ogłosiły już m.in. 
okręgowy zarząd w gdańsku,  
w warszawie, w Krakowie,  
w Bydgoszczy. informacje o terminie 
i miejscu składania zgłoszeń  
w poszczególnych okręgach, można 
znaleźć na stronach internetowych 
OZ. AT

Ogród 
i działka 
na medal

przepisy regulaminu rod są tak skonstruowane, aby zapewnić każdemu niezakłócone korzystanie  
z działki i ogrodu. chodzi o możliwość upraw, a także o wypoczynek całych rodzin. dlatego, w tro-
sce o bezpieczeństwo, regulamin rod zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie rod psów 
bez smyczy i kagańca (§ 68 pkt 10). ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zobowiązuje 
każdego przebywającego na terenie rod do przestrzegania regulaminu (art. 14 ust. 2), dotyczy to 
zatem nie tylko działkowców, ale także ich rodzin, odwiedzających znajomych, czy też spacerowi-
czów. w ogrodzie przebywają dzieci, dla których każdy pies może stanowić niebezpieczeństwo, 
dlatego wyżej wskazany przepis regulaminu rod powinien być bezwzględnie przestrzegany.
w tym samym § 68 pkt 10 regulaminu rod jest także zapis zakazujący stałego utrzymywania 
psów na działce. ten zapis ma też na celu dobro zwierząt. dlatego zawsze należy zabierać psa ze 
sobą do domu. nie można go pozostawiać bez opieki ani w altanie, ani na działce. MP

Skutki łamania zakazu 
wynajmu działki

W okresie wakacyjnym zda-
rzają się próby wynajmowania 
działek turystom. Należy zatem 
pamiętać, że taka działalność 
jest nielegalna i grożą za nią 
poważne konsekwencje. Zgod-
nie z art. 35 ust. 3 ustawy  
o ROD, wynajem działki stano-
wi przesłankę do wypowiedze-
nia umowy dzierżawy działko-
wej, czyli – mówiąc potocznie 
– odebrania działki w ROD. BP

czy znacie państwo historię swojego ogrodu? 
jubileusz 120-lecia powstania ruchu ogrodnic-
twa działkowego w polsce to znakomita okazja, 
by dowiedzieć się czegoś więcej. warto nie tylko 
poznać samemu tę historię i dorobek, ale także 
pokazać okolicznym mieszkańcom i władzom 
samorządowym, by poznali potencjał i tak jak 
my – działkowcy – byli przekonani, że ogrody 
muszą istnieć i się rozwijać. wiele zarządów 
rod w tym roku będzie organizować w swoich 
ogrodach uroczyste dni działkowca oraz impre-
zy promujące ogrodnictwo działkowe, podczas 
których zostanie pokazana historia ogrodu na 
przestrzeni lat składająca się na wspólny doro-
bek ruchu ogrodnictwa działkowego w okresie 
120 lat.
uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu 
120-lecia powstania ruchu ogrodnictwa dział-
kowego w polsce odbędzie się w najstarszym 
rod w polsce – im. powstańców wielkopol-
skich w Koźminie wielkopolskim w dniu 1 lipca 
2017 r. ZRS

120 lat historii  
ogrodnictwa działkowego
Ogrody działkowe istnieją już 120 lat. Począ-
tek ruchowi ogrodnictwa działkowego w Pol-
sce dało powstanie ROD „Kąpiele Słoneczne” 
w Grudziądzu,  choć jest jeden wyjątek - ROD 
im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie 
Wielkopolskim, który istnieje już 194 lata. Za-
wsze celem powstawania ogrodów działko-
wych było umożliwienie uboższym rodzinom 
wyhodowania na własne potrzeby warzyw  
i owoców oraz zapewnienie wypoczynku po 
trudach codziennej pracy.

rys. j. szymański

rys. j. szymański

rys. j. szymański

OBOWiąZeK uDZieleniA DZiAłKOWcOM infORMAcji 
finAnSOWej ZA 2016 R.  

przypominamy, że najpóźniej do dnia 1 lipca 2017 r. działkowcom z danego rod 
(także niebędącymi członkami pzd) zarządy rod muszą przedstawić informację 

finansową za 2016 rok dotyczącą prowadzenia ogrodu. zgodnie z art. 33 ust. 2-4 
ustawy o rod działkowcy powinni być poinformowani o wpływach 

i wydatkach ogrodu w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele oraz 
zestawienie środków wpłacanych przez działkowców. 

informację finansową należy udostępnić działkowcom w taki sposób, żeby mieli 
możliwość zapoznać się z nią (np. na tablicach informacyjnych w rod). AO


