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Bezpieczeństwo ogrodów działkowych było tematem przewodnim 
XXI posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 26 kwietnia 
2018 r. W związku z licznymi publikacjami medialnymi o incydentach 
zagrażających bezpieczeństwu ogrodów działkowych w całym kraju 
podjęte zostały prace nad identyfi kacją zagrożeń i ryzyk 
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Wobec powyższego Krajowa Rada podjęła uchwały, w których zdecydo-
wała o oddelegowaniu i zaangażowaniu w rozwiązanie kwesti i bezpieczeń-
stwa wszystkich organów Związku, które w ramach posiadanych uprawnień 
i możliwości oraz środków, są w stanie podjąć działania na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa. Krajowy Zarząd został więc zobowiązany m.in. do opracowania 
i wydania instrukcji zabezpieczenia altan ogrodowych, aby wykonanie zawar-
tych w niej zaleceń pozwoliło na bezproblemowe ubezpieczenie altany i uzy-
skanie odszkodowania w razie włamania; stałego monitorowania sytuacji bez-
pieczeństwa w ROD; publikowania informacji w mediach zewnętrznych oraz 
współpracy z policją i strażą miejską, a ponadto innych niezbędnych działań. 
Natomiast głównymi zadaniami okręgowych zarządów Krajowa Rada PZD 
uznała: ścisłą współpracę z kolegiami prezesów i zarządami ogrodów, policją 
i strażą miejską oraz samorządami lokalnymi; reagowania na wszystkie sygna-
ły pochodzące z doniesień medialnych oraz od zarządów ROD; realizowania 
programów Związku, a w szczególności modernizacji ROD, otwartego pro-
gramu rozwoju społecznego, programu budowy siedzib dla Zarządów ROD, 
a ponadto reagowania na wszelkie informacje medialne, mówiące o incyden-
tach naruszających bezpieczeństwo w ROD. Marcin Juszczel

Problem palenia ognisk i śmieci na 
działkach jest stale aktualny. W me-
diach, zarówno zimą, jak i w okresie 
wegetacyjnym, pojawiają się doniesie-
nia o tym, że działkowcy rozniecają na 
działkach ogień.

Przypominamy, że na całym obsza-
rze ogrodów działkowych nie wolno 
rozniecać ognia (zakaz dotyczy za-
równo palenia resztek roślinnych, jak 
i śmieci).

Dym wydzielający się podczas spa-
lania szkodzi środowisku, okolicznym 

Zakaz spalania w ROD!

Palenie śmieci i resztek 
roślinnych na działkach w ROD 
jest całkowicie zabronione. 
Rozniecenie ogniska może 
skutkować mandatem lub utratą 
prawa do użytkowania działki.

mieszkańcom i samym działkowcom, 
jest zagrożeniem dla kierowców pobli-
skich dróg i przyczynia się do powsta-
wania smogu. Sam ogień może stać się 
przyczyną pożaru.

Zakaz spalania reguluje Ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie oraz Regulamin ROD (§ 68 
pkt. 5). Działkowiec, który roznieca 
ogień na działce może zostać ukarany 
mandatem. Jeśli, pomimo upomnień 
ze strony zarządu ROD, działkowiec 
korzysta z działki w sposób sprzeczny 
z przepisami Ustawy i Regulaminu 
ROD, wówczas (zgodnie z § 85, pkt. 1 
Statutu PZD z 2 lipca 2015 r. wraz ze 
zmianami wprowadzonymi 9 grudnia 
2017 r.) PZD może wypowiedzieć dział-
kowcowi umowę dzierżawy działkowej. 

Małgorzata Wójcik

        CZERWIEC 2018 nr 234

Wybudowanie obiektów 
budowlanych na terenach ROD, 
które nie posiadają żadnych 
własnych budynków służących 
na potrzeby zarządów ROD 
i działkowców uznano za 
działania priorytetowe. 
W tym względzie po pierwsze 
konieczna jest inicjatywa 
zarządów ROD, aby decyzje 
podjęły walne zebrania. 
Natomiast Związek będzie 
udzielał wszechstronnej pomocy 
zarządom ROD, aby realizacja 
zadania stała się możliwa. 
Powyższa pomoc będzie 
dotyczyć zarówno płaszczyzny 
merytorycznej, organizacyjnej, 
technicznej, jak i w szczególności 
fi nansowej. Ogrody 
przystępujące do budowy 
obiektów przeznaczonych na 
siedziby dla zarządów ROD 
w pierwszej kolejności będą  
otrzymywały dotacje. 

W tym celu w jednostce krajo-
wej PZD dnia 30 kwietnia 2018 r., 
decyzją Krajowego Zarządu PZD 
utworzono specjalny Fundusz prze-
znaczony na budowę siedzib  dla 
zarządów ROD. To fundusz celo-
wy, którego środki przeznaczane są 
wyłącznie na udzielenie wsparcia 
fi nansowego w postaci wewnątrz-
organizacyjnych dotacji dla zarzą-
dów ROD przystępujących do Pro-
gramu budowy siedzib, obejmujący 
budowę obiektów do 35 m2. Kolej-
nym źródłem wsparcia jest możli-
wość uzyskania pożyczki z  Fundu-
szu Samopomocowego PZD.

Ponadto jednostka krajowa PZD 
podjęła współpracę z Biurami Ar-
chitektoniczno-Projektowymi, aby 
przygotowały projekty obiektów 
budowlanych do 35 m2. Zarządy 
ROD będą mogły z tych projektów 
skorzystać. Okręgowe Zarządy PZD 
do końca maja br. opracują własne 
programy „Budowy siedzib dla za-

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, 
czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące 
ochrony danych osobowych. Nakłada ono 
na podmioty przetwarzające dane osobowe 
szereg nowych obowiązków związanych 
z zabezpieczeniem danych osobowych. 
Dotyczy to również PZD, który przetwarza 
dane osobowe m.in. działkowców, w tym 
członków Związku. 

W celu zapewnienia sprawnego wdrożenia i sto-
sowania RODO (w tym w rodzinnych ogrodach 
działkowych), w dniu 30 kwietnia 2018 r. Krajowy 
Zarząd PZD podjął uchwałę nr 149/2018 w spra-
wie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Oso-
bowych w PZD, uchwałę nr 150/2018 w sprawie 
wprowadzenia „Zasad ogólnych przetwarzania da-
nych osobowych w jednostkach organizacyjnych 
PZD” oraz uchwałę nr 151/2018 w sprawie wpro-
wadzenia „Instrukcji zarządzania systemami infor-
matycznymi służącymi do przetwarzania danych 
osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD”. 

Ww. uchwały PZD zostały opublikowane w Biu-
letynie Informacyjnym PZD nr 7/2018, który został 
przekazany do wszystkich zarządów ROD.   

Monika Pilzak 

W dniu 27 kwietnia 2018 r., w siedzibie 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
zorganizowana została debata dotycząca 
zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych 
uwag do projektu tzw. specustawy 
mieszkaniowej. W spotkaniu wzięło udział 
około 50 osób reprezentujących instytucje, 
stowarzyszenia i komitety, 
w tym przedstawiciele PZD.

W trakcie konsultacji publicznych do projektu wpły-
nęło aż 1 000 uwag. Część z nich została uwzględnia-
na przy tworzeniu drugiej wersji projektu, jednakże nie 
została ona zaprezentowana na debacie. Pan Wicemi-
nister Artur Soboń przedstawił kilka najważniejszych 
zmian, które dotyczą m.in. przekazania władztwa de-
cyzyjnego z rąk wojewodów w ręce gmin, czy obo-
wiązek zgodności inwestycji mieszkaniowych także ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.

Jednakże bez udostępnienia nowej wersji projek-
tu ustawy trudno ocenić, czy ROD będą bezpieczne. 
Z pewnością jednak, jak tylko projekt zostanie upo-
wszechniony, niezwłocznie prawnicy zatrudnieni 
w PZD przystąpią do jego analizy, a gdy zaistnieje taka 
konieczność, ponownie zostaną zgłoszone uwagi.

W debacie głos zabrał również przedstawiciel PZD 
Pan Piotr Gadzikowski, który zadał najważniejsze dla 
działkowców pytanie „Czy projekt ustawy zagraża ro-
dzinnym ogrodom działkowym?”. Na to pytanie od-
powiedzi udzielił Wiceminister Artur Soboń mówiąc: 
„Ręce precz od ogrodów działkowych”.

Sprawa tzw. specustawy mieszkaniowej wywołała 
też bardzo duże poruszenie wśród działkowców. Do 
KZ PZD codziennie napływają stanowiska walnych 
zebrań członków w ROD i kolegiów prezesów ROD, 
które negatywnie odnoszą się do powyższego projek-
tu. Wszystkie stanowiska zamieszczane są na stronie 
internetowej www.pzd.pl. Zachęcamy do zapoznania 
się z nimi. Agnieszka Rudawska

Konsultacje publiczne 
w sprawie specustawy mieszkaniowej

Budowa siedzib dla zarządów ROD 

rządów ROD”, którego celem będzie 
podejmowanie zadań przez zarządy 
ROD, przy wszechstronnej pomocy 
ze strony wszystkich struktur PZD. 
Program zostanie objęty stałym 
monitoringiem i promocją.

Pierwsze zwiastuny realizacji 
obiektów przeznaczonych na sie-
dziby dla zarządów ROD już mają 
miejsce. Stworzenie odpowiednich 
miejsc do prowadzenia bieżącej 
działalności statutowej i prze-
chowywania dokumentów jest 
wymogiem czasu, ale i oczekiwa-
niem samych działkowców, którzy 
oczekują właściwych standardów 
biur – punktów obsługi, w którym 
to działkowiec załatwi wszystkie 
sprawy dotyczące funkcjonowa-
nia ogrodu. Zachęcamy zarządy 
ROD do podejmowania inicjatyw 
i niezwłocznego przystąpienia do 
Programu „Budowy siedzib dla za-
rządu ROD”.  

Mariola Kobylińska

RODO – działania PZD

Obowiązek uczestniczenia działkowca 
w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD 
w częściach przypadających na jego działkę 
poprzez uiszczanie opłat ogrodowych wynika 
z art. 33 ustawy o ROD. Tę kwesti ę reguluje 
również  § 144 Statutu PZD. Dodatkowo 
członek PZD zgodnie z art. 143 Statutu 
PZD obowiązany jest uiszczać składkę 
członkowską. Wysokość wskazanych opłat 
uchwalają uprawnione organy Związku 
wskazując termin ich wnoszenia. 

Zarząd ogrodu zgodnie z § 72 ust. 20 Statutu 
PZD jest zobligowany do pobierania składki człon-
kowskiej, opłat ogrodowych oraz innych należności. 
Innymi słowy, Zarząd egzekwuje realizację przyto-
czonego obowiązku wynikającego ze wskazanych 
przepisów Statutu PZD. 

Obowiązujące przepisy Statutu PZD i innych re-
gulacji wewnątrzzwiązkowych nie przewidują moż-
liwości umarzania opłat, do wnoszenia których zo-
bowiązany jest każdy działkowiec oraz członek PZD, 
zarówno przez zarząd ROD, jak i przez każdy inny 
organ Związku. Zofi a Rut-Skórzyńska

Czy zarząd ROD może 
umarzać zobowiązania 
z tytułu opłat ogrodowych?

Bezpieczeństwo w Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych

Niezastąpiony w każdej sytuacji na działce 
– przy pracach ogrodniczych, wypoczynku, 
stosowaniu zdrowych dla ludzi i środowiska 
metod uprawy i ochrony, wspomaganiu zdrowia 
przy wykorzystaniu dobrodziejstw działki, 
budowaniu dobrych relacji z sąsiadami… 
● Jest najlepszym pismem ogrodniczym dla 

działkowców.
● Rzetelnie informuje o bieżącej sytuacji Związku 

i ogrodów.
● Udziela porad prawnych. 
● Ułatwia urządzanie i modernizację działki.
● Daje dobre wzorce i praktyczne rozwiązania, 

przestrzegając przed błędami i łamaniem 
Regulaminu ROD.

● Wskazuje rośliny, które warto mieć 
(dekoracyjne, plenne, nie chorują, nie rosną 
zbyt duże) oraz te, których nie należy sadzić. 

● Nie publikuje porad ogrodniczych 
niesprawdzających się w naszym klimacie.

Czytasz „działkowca” 
– masz mniej problemów na działce! 

To naprawdę działa.
W czerwcowym numerze szczególnie polecamy: 
● Różane kompozycje – np. na rabacie, przy wej-
ściu, tarasie, furtce ● Domki dla dzieci ● ABC prac 
przy drzewach i krzewach owocowych ● Minikiwi 
z działki ● Spektakularne byliny na wiele lat ● Jak 
pielęgnować pomidory ● Jak zwalczać choroby 
ogórków● Szara pleśń, czyli sposoby na gnicie tru-
skawek i malin. 

W czerwcowym numerze:
• Tylko w „Moim Ogródku” znajdziesz 

9 skutecznych metod walki ze ślimakiem 
bezmuszlowym – przeczytaj, zastosuj, 
ciesz się dorodnymi uprawami.

• Polecamy gatunki – bezobsługowe – czyli 
dla leniwych! Warto je mieć na działce.

• Przedstawiamy ważne zestawienie 
specyfi cznych wymagań roślin przydatnych 
na etapie sadzenia. Wytnij, zachowaj 
i skorzystaj! 

• Przypominamy prace w każdym miesiącu 
– dając łatwe i czytelne „ściągawki” 
– co, jak i kiedy zrobić na działce!

• Nasi eksperci odpowiadają na pytania 
czytelników z każdego działu – zarówno 
ogrodniczego, zdrowotnego jak i prawnego, 
bardzo ważnego dla każdego działkowca!

• W każdym numerze czekają na Was
  gotowe projekty małych i dużych rabat 

z dokładnym opisem roślin.

Z nami uprawa działki jest łatwa i przyjemna! 
Wspieraj pisma wydawane przez 

Wydawnictwo „działkowiec”

„Mój Ogródek” 
to polskie, sprawdzone 
pismo, w którym każdy 

działkowiec znajdzie 
coś dla siebie! 


