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Więcej informacji znajdziesz na www.pzd.pl

Ekologiczne podejście do uprawy 
działki i rosnące ceny za wodę 
sprawiają, że powinniśmy oszczędnie 
ją wykorzystywać. Należy więc 
pamiętać o tym, by:

• używać wody wedle potrzeb i nie 
pozostawiać włączonych urządzeń 
bez kontroli;

• do podlewania wykorzystywać nie 
tylko wodę ze studni lub wodociągu, 
ale także deszczówkę;

• regularnie sprawdzać szczelność 
węży ogrodowych;

• jeśli to możliwe zainwestować 
w automatyczne nawadnianie działki; 
zamontować sterownik, który będzie 
uruchamiał system o odpowiedniej 
porze, a także czujnik wilgotności 
gleby i czujnik deszczowy. Zraszacze 
i linie kroplujące należy tak 
rozmieścić, by swoim zasięgiem 
docierały tylko tam, gdzie jest 
potrzeba (np. nie podlewały ścieżek);

• podlewać rzadziej dużą ilością wody;
• podlewać wyłącznie wczesnym 

rankiem lub późnym wieczorem 
– w środku dnia oraz w czasie 
wietrznej pogody woda szybko 
paruje;

• na grządkach z warzywami i ziołami, 
rabatach z bylinami oraz pod 
krzewami owocowymi podłoże okryć 
ściółką lub włókniną, aby zapobiec 
utracie wody. Małgorzata Wójcik

Duży wpływ na sukces w posta-
ci wprowadzenia do projektu usta-
wy ochrony praw działkowców 
miały przekazane do Minister-
stwa Inwestycji i Rozwoju: opinia 
prawna KZ PZD, Stanowisko KZ 
w sprawie projektu ustawy o uła-
twieniach w przygotowaniu i re-
alizacji inwestycji mieszkaniowych 
oraz inwestycji towarzyszących, 
a także wystąpienia okręgów i ro-
dzinnych ogrodów działkowych, 
które wskazywały na zagrożenia, 
jakie dla ROD i działkowców przy-
niesie przyjęcie projektu ustawy 

Na stronie Rządowego Centrum 
Legislacji został zamieszczony 
nowy projekt ustawy 
o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących. 
Do ww. projektu – wskutek 
działań Krajowego Zarządu PZD 
wprowadzono art. 5 ust. 2, który 
wykluczył możliwość lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej lub 
inwestycji towarzyszących 
m.in. na terenach rodzinnych 
ogrodów działkowych.
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Zgodnie z tymi przepisami, ad-
ministratorem danych dział-
kowców jest Polski Zwią-

zek Działkowców stowarzyszenie 
ogrodowe (PZD). Z uwagi na fakt, 
iż w zasadniczej większości przy-
padków dane osobowe działkow-
ców są przetwarzane na poziomie 
jednostki PZD, w której posiadają 
oni prawo do działki, tj. rodzinnym 
ogrodzie działkowym (ROD), reali-
zacja obowiązków dotyczących ich 
danych spoczywać będzie na orga-
nie PZD z tej jednostki, tj. zarządzie 
ROD. W przypadku, gdy dane dział-
kowca są w innej jednostce PZD, 
np. okręgu lub jednostce krajowej, 

obowiązki te będą realizowane 
również przez okręgowy zarząd lub 
Krajowy Zarząd PZD (ich adresy są 
dostępne na www.pzd.pl). 

Celem przetwarzania danych 
osobowych działkowców 
przez PZD jest realiza-

cja umowy dzierżawy działkowej 
i prowadzenie ROD; w przypad-
ku członków PZD jest to również 
realizacja stosunku członkostwa 
w PZD. 

Podstawą prawną przetwa-
rzania danych działkowców 
przez PZD jest m.in.: art. 6 

Jeżeli na dachu Twojej 
altany lub innej części 
działki w dalszym ciągu 
zalega eternit zawiera-
jący bardzo toksyczny 
i trujący azbest, oto co 
powinieneś zrobić:

Po pierwsze nie próbuj 
usuwać go samodzielnie 
(bez specjalnego sprzę-
tu i odzieży jest to śmier-
telnie niebezpieczne!), 

po drugie powiadom Zarząd ROD o tym, że chcesz się pozbyć eternitu 
ze swojej działki.

Zarząd ROD udzieli Ci wtedy dokładnej instrukcji postępowania 
w sprawie usuwania azbestu oraz poinformuje o możliwościach uzyska-
nia dofi nansowania ze środków przeznaczonych z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska za pośrednictwem gminy. MJ

Informacja Krajowego Zarządu PZD 
ws. przetwarzanie danych osobowych

ust. 1 lit b) RODO (wykonanie praw 
wynikających z umowy dzierżawy 
działkowej, Statutu PZD – w relacji 
z członkiem stowarzyszenia), art. 6 
ust. 1 lit c) RODO (m.in. obowiązek 
prowadzenia ROD przez PZD), art. 
6 ust. 1 lit d) RODO (np. działania 
skierowane na ochronę intere-
sów działkowca), art. 6 ust. 1 lit f) 
RODO (prawnie uzasadnione inte-
resy PZD – w szczególności prawa 
wynikające z umowy dzierżawy 
działkowej i zapisów art. 11 ust. 
1, art. 14 ust. 1-3, art. 27 ust. 1-2,  
art. 28 i art.  51 ustawy o rodzin-
nych ogrodach działkowych).  

Odbiorcą danych osobo-
wych działkowców prze-
twarzanych przez PZD 

mogą być podmioty, z których 
usług korzysta PZD przy prowa-
dzeniu ROD, realizacji obowiąz-
ków ustawowych i statutowych, 

Jak bezpiecznie usunąć azbest z działki

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.

● Nie publikuje porad ogrodniczych 
niesprawdzających się w naszym klimacie.

W lipcowym numerze szczególnie polecamy: 

● Pomysły na efektowne roślinne kompozycje 
przy ścianie altany ● Nawierzchnie – czyli jak 

zmodernizować działkowe ścieżki ● Rośliny dla 
relaksu – jakie rośliny w działkowym otoczeniu 

znacząco poprawią nam samopoczucie 
● Lato w winnicy – czyli co teraz zrobić, aby 

owoce były większe i smaczniejsze 
● Ogórek w słoiku – niestandardowe przepisy 

na przetwory ● Choroby warzyw – jak im 
zapobiegać, rozpoznać, zwalczać ● Ogród eko 
– inspiracje, jak go stworzyć u siebie ● Rady na 

upały – jak o siebie zadbać w tym czasie 
● Porady prawne dla działkowców

Czytasz „działkowca” 
– masz mniej problemów na działce! 

To naprawdę działa.

W lipcowym wydaniu polecamy:

• Najlepsze gatunki na sezon! 
Warto je mieć na działce.

• Tylko w „Moim Ogródku” znajdziesz 
najważniejsze wiadomości o różach 

w ogrodzie – co wybrać, jak posadzić, 
jak walczyć i leczyć choroby róż.

• 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, jak i zdrowotnego.
• W każdym numerze czekają na 

działkowca 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”
 – pismo ogrodnicze 

dla każdego działkowca

● Pielęgnujemy trawnik – kosimy 4-6 razy w miesiącu, regularnie 
podlewamy i nawozimy.

● Usuwamy przekwitłe kwiatostany u krzewów (np. róże), bylin 
(np. ostróżki) i roślin sezonowych (np. pelargonie). Sprzyja 
to powtórnemu kwitnieniu i lepszej kondycji roślin.

● Przeprowadzamy cięcie letnie drzew owocowych. Po zbiorze 
owoców przycinamy wiśnie i czereśnie. U jabłoni usuwamy 
nadmiar silnych pędów rocznych, zwłaszcza wilków.

● Wycinamy dwuletnie pędy malin po zbiorze owoców. 
Zostawiamy około 10 młodych pędów na 1 metr bieżący.

● Przycinamy truskawki po zbiorach – 5-7 cm nad ziemią.
● Dzielimy i przesadzamy byliny, takie jak kosaćce, piwonie, 

macierzanki piaskowe, pełniki ogrodowe, płomyki szydlaste, 
rojniki, rozchodniki, skalnice Arendsa, zawciągi, żagwiny.

● Wysiewamy do gruntu warzywa, takie jak marchew wczesna, 
fasola szparagowa karłowa, koper, rzodkiewka, rzodkiew, 
sałata, kapusta pekińska, szpinak, roszponka, burak ćwikłowy.

● Dbamy o oczka wodne – uzupełniamy wodę, ograniczamy 
glony, stosując np. w obiegu wody fi ltry UV.  SM

Od dnia 23 lutego 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wypo-
wiadania umów dzierżawy działkowej (§ 85 ust. 2-6). Zgodnie z nimi za-
rząd ROD zainteresowany wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej 
będzie musiał podjąć uchwałę o wypowiedzeniu umów dzierżawy dział-
kowej i przygotować projekt oświadczenia o wypowiedzeniu. Następnie 
ww. uchwała powinna zostać przedłożona do zatwierdzenia okręgowemu 
zarządowi PZD. Zatwierdzenie OZ PZD będzie jednoznaczne ze zgodą na 
złożenie przez zarząd ROD oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dzier-
żawy działkowej. Powyższe oświadczenie będzie musiało zostać sporzą-
dzone na piśmie pod rygorem nieważności i będzie musiało zawierać uza-
sadnienie co do przyczyny dokonanego wypowiedzenia. MAP 

Wypowiadanie umów dzierżawy 
działkowej według nowych zasad

w pierwotnej wersji. Istotny był 
również udział przedstawicie-
li Związku w debacie dotyczącej 
uwag do projektu ustawy, która 
odbyła się w siedzibie Minister-
stwa w dniu 27 kwietnia br.

Obecny projekt ustawy – choć 
nadal niedoskonały – pokazuje, że 
działania Związku były potrzebne 
i zasadne. KZ PZD będzie śledził 
dalsze działania dotyczące projek-
tu ww. ustawy w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ROD. 

Wydział Gospodarki Gruntami PZD
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realizacji praw i obowiązków wyni-
kających z umowy dzierżawy dział-
kowej lub wobec których PZD jest 
zobowiązany udostępnić dane na 
podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących.

Okres przechowywania da-
-nych działkowców to 
10 lat od zakończenia 

stosunku wynikającego z umowy 
dzierżawy działkowej. PZD zo-
bowiązany jest realizować wobec 
działkowców prawo do żądania 
dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania oraz zgło-
szenia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania, a także ich przeniesienia. 
Działkowiec może wnieść skargę 
na niezgodność przetwarzania 
jego danych z przepisami prawa do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. PZD nie przewiduje 

zautomatyzowanego podejmowa-
nia decyzji na podstawie uzyska-
nych danych, w tym tzw. profi lo-
wania.

Dane osobowe działkow-
ca pozyskane przez PZD 
w związku nabyciem przez 

niego prawa do działki lub człon-
kostwa są konieczne m.in. do re-
alizacji umowy dzierżawy działko-
wej i prowadzenia ROD. Dlatego 
zasadniczo ich przekazanie było 
i jest obowiązkowe, a konsekwen-
cją niepodania danych byłaby m.in. 
odmowa zatwierdzenia przenie-
sienia prawa do działki, zawarcia 
umowy dzierżawy działkowej, czy 
też nadania członkostwa. 

Oprac.: r.pr. Bartłomiej Piech

W związku z obowiązywaniem nowego prawa dotyczącego 
ochrony danych osobowych Krajowy Zarząd PZD informuje, 
że w PZD przyjęto nowe regulacje odnoszące się do przetwarzania 
danych osobowych działkowców – osób posiadających tytuł 
prawny do działki w ROD prowadzonym przez PZD, w tym 
członków PZD.  


