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Krajowe Dni Działkowca 2017 w Bytomiu
W dniu 26 sierpnia 2017 r. Bytom był stolicą polskich działkowców, gdyż odbyły się tutaj Krajowe
Dni Działkowca. W tym roku miały one wyjątkowy charakter, bo powiązane były
z obchodami 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

ielkie święto polskich działkowców obchodzone było w
malowniczym parku Amendy położonym pomiędzy bytomskimi
ROD „Jaśmin” i „Zygmunt”. Uroczystości rozpoczął przemarsz orkiestry górniczej, pocztów sztandarowych PZD
oraz prominentnych gości z Eugeniuszem Kondrackim, Prezesem PZD
i Damianem Bartylą, Prezydentem
Bytomia na czele. Zgodnie z tradycją

nie zabrakło chleba dożynkowego, który został przekazany na ręce Eugeniusza
Kondrackiego przez delegację OZ Śląskiego PZD.
Prezes PZD w swoim przemówieniu
przybliżył historię ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz fakty wskazujące
na wielką pracę Związku na rzecz rozwoju
ogrodnictwa działkowego w ciągu pierwsze dekady swojego istnienia. Przypomnijmy, że w tym czasie nowe działki otrzy-

mało aż 365 tys. rodzin. Podczas swojego
wystąpienia Prezes Związku wspomniał
również o wielkim poparciu społecznym
ustawy o ROD z 2013 roku, dzięki czemu
została ona uchwalona głosami wszystkich
partii politycznych w Sejmie. Zaznaczył, że
wśród sukcesów należy wymienić realizację projektów społecznych, w tym Otwartego Program Społecznego Rozwoju ROD
oraz programu modernizacji ogrodów (w
ramach programu w 2016 roku PZD przeznaczył blisko 54 mln złotych na modernizację), oraz skuteczną regulację gruntów.
Eugeniusz Kondracki zauważył, że co roku
do związku dołącza 40 tys. nowych działkowców, ale popyt na działki znacznie
przewyższa możliwości PZD, stąd wyraźna
potrzeba budowania nowych ogrodów.
Bardzo ważnym wydarzeniem podczas Krajowych Dni Działkowca było
wręczenie przez Prezesa PZD „Medalu
z okazji 120-lecia” ustanowionego przez
KR PZD. Otrzymali go zasłużeni działacze
oraz osoby wspierające powstawanie
i rozwój ogrodów działkowych. Dyplomem z okazji 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce uhonorowano również

Prezydent RP Andrzej Duda
przesłał na ręce Eugeniusza
Kondrackiego, Prezesa PZD list
gratulacyjny z okazji Krajowych Dni
Działkowca i jubileuszu 120-lecia
ruchu ogrodnictwa działkowego w
Polsce.

mianem ważnego zjawiska społecznego.
– Trudno nie być pod wrażeniem tego,
co stworzył wielopokoleniowy wysiłek
działkowców. Pracując nieraz od podstaw,
przekształcili Państwo wiele miejsc w Polsce we wspaniałe zielone enklawy. Polskie
ogrody działkowe uważane są za jedne
z najpiękniejszych w Europie. Przekraczając ich bramy, wchodzi się jakby do innego świata, dającego spokój i wytchnienie. Jestem pełen wielkiego uznania dla
efektów Państwa pracy – czytamy w liście
Prezydenta Andrzeja Dudy, skierowanym
do organizatorów i uczestników uroczystości.
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W dniu 31 lipca 2017 r. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał
pozytywną decyzję,
w której odmówił stwierdzenia
nieważności orzeczenia
nacjonalizacyjnego. To dobra
wiadomość dla blisko
800 działkowców z 7 ogrodów
o pow. blisko 32 ha położonych
na warszawskim Targówku,
do których spadkobiercy
wywłaszczonego właściciela
zgłosili roszczenia mające na
celu pozyskanie gruntu.

Delegacja OZ Śląskiego PZD wręcza chleb dożynkowy Prezesowi PZD

W

P

odczas uroczystości w Bytomiu
Tadeusz Jarzębak, Wiceprezes
PZD odczytał ze sceny słowa głowy państwa. Prezydent Andrzej
Duda podkreślił w liście bogate dokonania i znaczącą misję ruchu ogrodnictwa
działkowego w Polsce oraz określił go

Uczestnicy Krajowych Dni Działkowca

przedstawicieli wszystkich okręgów PZD.
Przyznano też jubileuszowe odznaczenia związkowe dla działkowców. Prezes
Związku odznaczył zasłużonych dla PZD
odznaką „Za zasługi PZD” oraz złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”. Zgodnie
z tradycją Krajowe Dni Działkowca były
też okazją do nagrodzenia uczestników
konkursów krajowych.
Krajowe Dni Działkowca w 2017 r.
miały wyjątkowy, uroczysty charakter,
a panująca w tym dniu atmosfera na
długo zapadnie w pamięć uczestnikom
tego święta. To dowód na to, że padające ze sceny słowa o tym, że działkowcy stanowią jedną, wielka rodzinę nie
są bezzasadne. Imprezie towarzyszyła
piękna wystawa koszy dożynkowych,
przygotowanych przez przedstawicieli ze
wszystkich okręgów PZD. Wielka atrakcją były również występy artystyczne.

Do wspólnego śpiewania i tańców porwał zebranych Juliusz Ursyn-Niemcewicz, solista Opery Śląskiej w Bytomiu. Na zakończenie oficjalnej części
imprezy doskonały występ dał również
Krzysztof Respondek, artysta estradowy, znany z występów w kabarecie
Rak i ról serialowych. Oprócz piosenek
i śląskich szlagierów sypał z rękawa
dowcipami i anegdotami, które rozbawiły działkowców do łez.
Po części oficjalnej było wspólne
biesiadowanie. Po południu liczna
grupa działkowców wybrała się na
zaproszenie Prezydenta Bytomia na
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny, który odbył się
w centrum miasta. Uczestniczył w nim
również Eugeniusz Kondracki, Prezes
PZD.
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tę sprawę od samego początku bardzo aktywnie
zaangażował się Związek,
który dokonał analizy blisko 1000 stron
akt postępowania (!) i złożył do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo
z obszerną argumentacją prawną
w obronie ogrodów. Sprawą zainteresowano również burmistrza dzielnicy
Targówek, senatora RP z Targówka oraz
Podsekretarza Stanu w MRiRW. Jednocześnie Związek kontynuował działania
mające na celu regulację stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76
ustawy o ROD.

Rys. J. Szymański

Ocalenie w/w ogrodów przed likwidacją napawa nadzieją, że w przypadku
również innych ogrodów roszczeniowych, walka PZD okaże się nie mniej
skuteczna.
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w sprawie śmieci – prawomocny!

Program dla ROD

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie wydał pozytywny wyrok w sprawie opłat za wywóz śmieci z
terenów siedleckich ROD. Dzięki skardze PZD, WSA uchylił uchwałę Rady
Gminy Siedlce, która wprowadziła ryczałtową opłatę
za wywóz śmieci z terenów ROD w wysokości 120 zł (rocznie) za śmieci
niesegregowane i 60 zł (rocznie) za śmieci segregowane.
W związku z brakiem złożenia skargi kasacyjnej przez Gminę Siedlce,
wyrok ten stał się prawomocny (!)
Powyższy wyrok ma precedensowy
charakter. Jeżeli bowiem w podobnych
sprawach sądy administracyjne będą
wydawały takie rozstrzygnięcia, są duże

Regulamin ROD zakazuje na terenie
działek spalania resztek roślinnych i
innych odpadów. Dym szkodzi nam,
okolicznym mieszkańcom i całemu środowisku. Dlatego każdy działkowiec na
terenie swojej działki, zgodnie z przepisami Regulaminu ROD, ma obowiązek

szanse, że w przypadku wielu ROD
w Polsce uda się uchylić niekorzystne
przepisy miejscowe dotyczące opłat za
wywóz śmieci.
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postawić kompostownik (w odległości
co najmniej 1 metra od ogrodzenia)
i wrzucać do niego wszystkie resztki roślinne. Resztki roślinne i śmiecie, które
nie nadają się do przetworzenia należy
umieścić w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach.

Co nadaje się do kompostowania?

Ziemia kompostowa to ekologiczny
i najtańszy naturalny nawóz, jakim
dysponujemy. Możemy ją wykorzystać zarówno pod rośliny ozdobne,
jak i do zasilenia grządek z warzywami i ziołami.

Zgodnie z poprzednio
obowiązującym regulaminem
ROD, w razie naruszenia
przepisów dotyczących
zagospodarowania i korzystania
z działki oraz zasad współżycia
społecznego, zarząd ROD miał
prawo wymierzyć działkowcowi
jedną z kar porządkowych tj. karę
upomnienia, nagany albo nagany
z ostrzeżeniem. Wymierzenie
kary nie następowało jednak
automatycznie. Przed
zastosowaniem kary porządkowej
zarząd ROD miał obowiązek
wezwać pisemnie działkowca
do usunięcia w określonym
terminie stwierdzonych
naruszeń. Działkowiec miał
prawo wypowiedzenia się na
posiedzeniu zarządu ROD,
na którym była podejmowana
uchwała w sprawie nałożenia
kary porządkowej. Ponadto,
przysługiwało mu odwołanie
do komisji rozjemczej ROD.

A

ktualny regulamin ROD, obowiązujący od 2015 r. nie przewiduje
kar porządkowych. Oznacza to,
że zarząd ROD chcąc nakłonić działkowca do przestrzegania przepisów związkowych w zakresie zagospodarowania
i korzystania z działki w ROD nie może
dać mu upomnienia, nagany albo nagany z ostrzeżeniem. Tym bardziej, nie
może na niego nałożyć kary pieniężnej
np. za bałagan na jego działce ogrodowej.

N

atomiast, jeżeli działkowiec korzysta z działki lub altany w sposób
sprzeczny z przepisami ustawy
o ROD lub regulaminem, niszczy infrastrukturę albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym
korzystanie z innych działek, zarząd
ROD ma prawo udzielić mu pisemnego
upomnienia. Jeżeli mimo takiego upomnienia, działkowiec nie zmieni swojego zachowania, zarząd ROD zgodnie
z art. 36 ust. 1 pkt. 1 może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej.
MAP

Krajowa Rada PZD realizując
oczekiwania Rodzinnych
Ogrodów Działkowych
podpisała umowę na dostawę
programu DGCS PZD SYSTEM.

P

rogram dostosowany do potrzeb PZD
zawiera moduły: finansowo-księgowy,
kasowy, środki trwałe, kadrowo-płacowy i bardzo ważny moduł „ogrody działkowe"
dedykowany dla Zarządów ROD w celu sprawnego prowadzenia wszelkiej dokumentacji
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania
ROD. Cena całego programu ze wszystkimi
modułami dla zainteresowanych ROD wynosi tylko - 270,60 zł brutto, z uwagi na to, że
znaczną część kosztów pokrywa Jednostka
Krajowa. Intensywne prace przedwdrożeniowe, prowadzone są w taki sposób, aby
przetestowany program na początku grudnia
2017 r. dotarł do ogrodów, które wyraziły chęć
jego nabycia. Dostęp do programu będą miały
tylko osoby wyznaczone przez Zarząd ROD po
wprowadzeniu odpowiedniego hasła. Szczegółowych informacji nt. nabycia programu
udzielają Okręgowe Zarządy i Jednostka Krajowa.
Opr. M. Marks GK KRPZD

