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Krajowa Rada PZD
na posiedzeniu w dniu
11 października 2017 r.
podjęła uchwałę o zwołaniu
Nadzwyczajnego
XIII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD.

P

onieważ będzie to zjazd nadzwyczajny Krajowa Rada określiła tematy, dla których go zwołuje. Przede wszystkim chodzi o zmiany
w statucie PZD. Konieczność zmian
wynika z nowelizacji ustawy Prawo
o stowarzyszeniach, a równocześnie
jest to okazja do dokonania tych
zmian, które wynikają z praktyczne-

go stosowania statutu. Drugim merytorycznym tematem będzie rozwój
rodzinnych ogrodów działkowych.
Zjazd, zgodnie z kompetencjami statutowymi dokona też stwierdzenia
wygaśnięcia mandatów delegatów,
którym wygasło członkostwo w PZD,
lub złożyli rezygnację. MP

Powołana przez Krajową
Radę specjalna Komisję
ds. nowelizacji statutu PZD
właśnie zakończyła zasadniczą
fazę swoich prac. W wyniku
rozpatrzenia wszystkich
propozycji zgłoszonych
z okręgów, ogrodów oraz
indywidualnych działkowców,
Komisja opracowała projekt
zmiany statutu, który został
przyjęty do szerokich konsultacji
przez Prezydium Krajowej Rady.

P

rzygotowany projekt przede
wszystkim dostosowuje regulacje związkowe do nowych przepisów ustawy o stowarzyszeniach,
ale również udoskonala inne zapisy
statutowe do potrzeb działkowców,
ogrodów i Związku. W tym zakresie
przewidziano m.in. zmianę struktury
organizacyjnej na poziomie okręgów,
ułatwienia w zwoływaniu posiedzeń
organów PZD oraz wzmocnienie
uprawnień działkowców w zakre-

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował w liście nadesłanym
do Krajowej Rady PZD, że w prowadzonych przez siebie
indywidualnych sprawach przekazuje działkowcom stanowisko
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Pełnomocnik Rządu poprosił Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako resort właściwy do spraw
ogrodnictwa działkowego o opinię
w sprawie rzekomo słabo działających
przepisów z 2013 r., pozwalających na
wyodrębnianie się stowarzyszeń ogrodowych ze struktur PZD. Opinia resortu
nie pozostawia złudzeń. - Dotychczasowa analiza ewentualnej możliwości
wprowadzenia zmian do ustawy o rod
wykazuje, iż obowiązujące przepisy
umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie i zarzadzanie rodzinnych ogrodów
działkowych. W związku z powyższym

w opinii resortu infrastruktury i budownictwa prezentowane zagadnienia
aktualnie nie wymagają interwencji
legislacyjnej – czytamy w piśmie Ministerstwa. W związku z powyższym
RPO poinformował, że informacja
o utrwalonym stanowisku Ministerstwa w tej sprawie jest przekazywana
działkowcom w sprawach indywidualnych prowadzonych w biurze Rzecznika. To bardzo dobra wiadomość dla
Związku, gdyż stanowiska resortu
i PZD są zbieżne PZD oba podmioty
uważają, że ustawa o ROD nie wymaga interwencji legislacyjnej. PG

Zakończenie sezonu ogrodowego często
wiąże się z nawracającym problemem zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, który powstaje
w wyniku spalania odpadów. Dlatego
kolejny raz przypominamy, że Regulamin
ROD mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym
zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych.
W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się spalania na terenie ogrodu
wszelkich odpadów oraz wypalania traw. Spalania odpadów zakazuje także Ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art.
10 ust. 2a), na podstawie której samorządy

Usytuowanie kontenera na śmieci na terenie ROD nie może być
dowolne. Musi być ono zgodne m.in. z § 23 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.

W okresie jesienno-zimowym
w wielu ogrodach wyłączany
jest prąd i woda. Możliwość
taką przewiduje Regulamin ROD.
Zgodnie z litera prawa „w uzasadnionych przypadkach, w szczególności
związanych ze złym stanem technicznym
sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, zarząd ROD może podjąć decyzję
o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno-zimowym”. Również walne zebranie
w drodze uchwały może zobowiązać za-

altany działkowej oraz 2 m od granic
działki rodzinnej. Ponadto kontenery
na śmieci powinny być usytuowane
w takim miejscu, aby dostęp do niego
mieli zarówno działkowcy, jak i ﬁrma

rząd ROD do wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie na okres zimy. Wyłączenie
energii czy wody na okres jesienno-zimowy nie jest dotkliwe dla działkowców,
nie utrudnia bowiem prowadzonych
przez nich prac, które trwają od wiosny
do jesieni. Wyłączanie zarówno prądu,
jak i wody, ma na celu przede wszystkim
bezpieczeństwo, bowiem instalacje te
są typowo letnie i w okresie zimowym
ulegają niszczeniu, a nawet zamarzaniu,
co potem może generować ogromne
koszty ich naprawy. Podobnie rzecz ma
się w odniesieniu do sieci wodociągowej,
która jest dość płytko położona i nie jest

T

o tylko niektóre z nowych rozwiązań w projekcie, który
w najbliższym czasie – za pośrednictwem okręgowych zarządów
– zostanie skonsultowany z działkow-

cami, zarządami ROD i innymi organami Związku. Po tych konsultacjach
Komisja rozpatrzy nadesłane wnioski
i propozycje oraz dokona niezbędnych
poprawek w projekcie. Efekty powyższych prac zostaną następnie zaprezentowane na posiedzeniu Krajowej
Rady, która - po ich przeanalizowaniu
- przedstawi stosowne wnioski Nadzwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi
PZD do uchwalenia.
TT

STOP spalaniu na działkach!

Gdzie można stawiać kontenery na śmieci?

Zgodnie z nim, odległość kontenerów na śmieci na terenach ogrodów
działkowych traktowanych jako tereny
rekreacji indywidualnej nie może być
mniejsza niż 3 m od okien i drzwi

sie udziału w walnych zebraniach.
Wprowadzono również zakaz pobierania opłat ogrodowych od nowego
działkowca w razie ich uiszczenia
w danym roku przez poprzedniego
użytkownika działki.

wywożąca odpady. Liczba i pojemność zamawianych kontenerów nie
powinna być mniejsza niż ilość śmieci
faktycznie wytwarzanych na terenie
ogrodu. MAP

przystosowana do funkcjonowania podczas mrozów. Dlatego zanim obniży się
temperatura, woda jest spuszczana z rur,
by mróz nie rozsadził całej instalacji. Nie
ma technicznych możliwości, by wybiórczo zostawić dostawy wody czy energii
do wybranych altan. Skutki uszkodzenia
tych instalacji ponosiliby bowiem nie
tylko ci, którzy korzystają z wody i prądu zimą, ale wszyscy użytkownicy ROD.
Dlatego wyłączanie prądu i wody jest
słusznym działaniem Zarządów ROD prowadzonym w interesie wszystkich działkowców.
AH

podejmują uchwały antysmogowe. Za łamanie
przepisów grożą surowe kary. Strażnik miejski
może ukarać działkowca mandatem w wysoko-

ści do 500 zł, a w przypadku nawracającego
wykroczenia nawet grzywną w wysokości do
5000 zł. Działkowe ogniska mają to do siebie,
że często spala się w nich także śmieci. A palenie śmieci, czyli starych ubrań, butów, folii,
kartonów, czy plastikowych butelek jest zabronione również kodeksem karnym i cywilnym.
Co zatem zrobić z odpadami? Zdrowe, choć
obumarłe części roślin, chwasty umieszczajmy
w kompostowniku, którego posiadanie jest
obowiązkowe na każdej działce. Z kolei te chore w wyniku grzybic i porażone przez mszyce i inne szkodniki powinny być gromadzone
w specjalnych pojemnikach i zabrane z ogrodu, jako odpady zielone. AH

Czy konkubent może być współdziałkowcem?
Nie.
Osobom
niepozostającym
w związku małżeńskim nie może przysługiwać wspólne prawo do działki
w ROD. Nie ma zatem możliwości, by osoby żyjące w związku partnerskim wspólnie nabyły prawo do działki lub by jedna
z tych osób mogła żądać ustanowienia
na jej rzecz prawa do działki wspólnie
z partnerem. Także w razie śmierci jed-

Problemy z
bezdomnymi w ROD
W okresie jesienno-zimowym jak
bumerang powraca temat osób bezdomnych, które na terenach ogrodów
szukają schronienia przed deszczem
i zimnem. Niestety jest to tylko pozorne
schronienie, gdyż ogrody nie są przystosowane do zamieszkiwania, a egzystowanie w opuszczonych altanach
często prowadzi do ludzkiej tragedii.
Nie tylko narażają oni swoje życie, ale
także stanowią zagrożenie dla ogrodów
poprzez wzniecanie pożarów. PZD kolejny raz apeluje do wszystkich Zarządów
ROD i działkowców o zwracanie szczególnej uwagi na bezdomnych w ogrodach. Gdy widzimy takie osoby śpiące
w nieogrzewanych pomieszczeniach,

nego z konkubentów – drugi (niebędący przecież osobą bliską w rozumieniu
ustawy o ROD) nie nabywa uprawnień
do ustanowienia na jego rzecz prawa do
działki po zmarłym (może to prawo nabyć
tylko wtedy gdy inne osoby bliskie, np.
dzieci, rodzice działkowca nie skorzystają
z przyznanych im w tym zakresie uprawnień). AO

altankach lub na dworze, trzeba zawiadomić o tym policję lub straż miejską.
Informacje o przypadkach przebywania
na terenie ROD osób bezdomnych można
też zgłaszać do Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie.
Pamiętajmy! Zamarznąć można nie
tylko wtedy, gdy na termometrach pojawiają się minusowe temperatury, oscylujące powyżej minus 10 stopni Celsjusza.
Skrajne wyziębienie i hipotermia możliwa jest także wtedy, gdy człowiek długo
przebywa w chłodzie, mimo, iż temperatura jest dodatnia. Dlatego widząc błąkającą się po ogrodach działkowych osobę
lub inne niepokojące zjawiska z udziałem
nieznanych osób, które mogą być bezdomne, chore lub potrzebują pomocy,
należy zadzwonić do Straży Miejskiej pod
ogólnopolski numer 986. Nie bądźmy
obojętni – reagujmy! AH

W sierpniu br. Polskę nawiedziły potężne nawałnice
oraz związane z nimi obﬁte opady deszczu. Spowodowały one straty w 96 Rodzinnych Ogrodach Działkowych, szczególnie na terenie działań okręgów PZD:
bydgoskiego, elbląskiego, gorzowskiego, koszalińskiego, małopolskiego, pilskiego, szczecińskiego, łódzkiego, poznańskiego, zielono-górskiego i wrocławskiego.
Mimo upływu kilku tygodni od sierpniowych nawałnic
Zarządy i działkowcy najbardziej poszkodowanych ROD
nadal walczą ze skutkami gwałtownych burz i opadów.
Związek podjął działania, mające na celu doprowadzenie ogrodów do normalnego funkcjonowania. W wielu
ogrodach zarządy ROD we współpracy z działkowcami
przeprowadziły prace porządkowe, polegające głównie
na wycince lub usunięciu powalonych drzew, połamanych gałęzi i wywozie nieczystości. W ramach środków
własnych poszkodowane ogrody naprawiły aleje ogrodowe oraz udrożniły rowy melioracyjne, przepusty i studzienki melioracyjne. Jeśli była taka konieczność w prace
porządkowe były angażowane sztaby kryzysowe (np. w
OZ w Bydgoszczy w celu udrożnienia rowu odbierającego wody opadowe). Reagując na bieżące potrzeby ROD
w zakresie usuwania skutków opadów struktury PZD
współpracowały z władzami samorządowymi, w szczególności zaś ze służbami odpowiedzialnymi za usuwanie
szkód. Władze Związku nieustająco starają się także pozyskać od władz samorządowych wsparcie ﬁnansowe
na usuwanie skutków nawałnic w ROD. Zjawisko powstawania szkód w ROD wskutek zjawisk pogodowych
jest nadal monitorowane przez Krajową Radę PZD oraz
Okręgowe Zarządy w celu wyjścia naprzeciw potrzebom poszkodowanych ROD oraz działkowców. AH

