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Przypomnieć należy, że jest 
to podstawowy dokument 
obowiązujący w ogrodach 

działkowych. Normuje bowiem m. 
in. zagadnienia dotyczące funk-
cjonowania ogrodu, jego zago-
spodarowania, zasad użytkowa-
nia działki, a także odnosi się do 
kwesti i porządkowych. Ponadto 
regulamin obowiązuje nie tylko 
działkowców, ale każdą osobę 
przebywającą na terenie ogrodu. 

Zmiana tego dokumentu wynika-
ła z potrzeby dostosowania regu-
laminu ROD do nowych zapisów 
statutowych. Nowelizacja objęła 
również inne kwesti e służące udo-
skonaleniu regulaminu. Uchwa-
lono bowiem szereg rozwiązań 
mających na celu stworzenie opty-
malnych warunków do korzystania 
z działek i funkcjonowania ogro-
dów. Z pełną treścią znowelizowa-
nego regulaminu ROD można się 

zapoznać na stronie internetowej 
PZD (www.pzd.pl). Dokument ten 
zostanie również rozprowadzony 
do wszystkich ogrodów, tak aby 
każdy działkowiec otrzymał eg-
zemplarz aktualnego Regulaminu 
ROD.
Większość uchwalonych zmian za-
cznie obowiązywać od 1 stycznia 
2019 roku.

Tomasz Terlecki

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad drugą wersją projektu 
ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Pierwsza wersja poddana była analizie prawnej przez Krajowy 
Zarząd PZD, w wyniku której opracowana została obszerna opinia 
prawna wraz ze Stanowiskiem, które następnie zostały przekazane do 
Ministra Inwestycji i Rozwoju. Nasze propozycje zmierzały do zabezpie-
czenia ROD i interesów działkowców.

W dniu 15 czerwca 2018 r. do prezesa PZD wpłynęło pismo sekre-
tarza stanu Artura Sobonia z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zawie-
rające pozytywne stanowisko w sprawie rodzinnych ogrodów dział-
kowych. W piśmie tym podziękował Związkowi za przesłaną w dniu 
27 marca 2018 r. opinię do projektu. Jednocześnie poinformował, iż
w aktualnej wersji projektu „została wprost wyłączona możliwość reali-
zowania inwestycji mieszkaniowych na terenach rodzinnych ogrodów 
działkowych”. Liczymy, iż zapis ten zostanie w obecnej wersji przyjęty 
przez Sejm, dzięki czemu powyższa regulacja prawna nie będzie zagra-
żała terenom ROD. AR
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W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła szereg zmian w Regulaminie ROD. 

Krajowa Rada 
znowelizowała Regulamin ROD

Ustawa o ROD (art. 27 ust.2) stanowi, że tytuł 
prawny do działki w ROD może mieć jeden 
małżonek albo dwóch małżonków (łącznie). 
Pod względem prawnym, ale i funkcjonalnym 
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, 
aby oboje małżonkowie posiadali prawo do 
działki w ROD. 

Do zalet takiego rozwiązania niewątpliwie 
należy to, że:

 drugi małżonek niezależnie od współmałżonka 
ma prawo korzystania z działki na podstawie 
konkretnego tytułu prawnego; 

 z prawem współmałżonka do działki w ROD nie 
wiążą się żadne dodatkowe opłaty (opłata ogro-
dowa jest pobierana od działki, a składka człon-
kowska – po ½ od każdego małżonka); 

 współmałżonek, który posiada tytuł prawny do 
działki jest zabezpieczony na wypadek śmierci 
współmałżonka tj. nie musi w terminie 6 miesię-
cy od dnia śmierci małżonka składać oświadcze-
nia woli o wstąpieniu w stosunek prawny wyni-
kający z tego prawa – pod rygorem wygaśnięcia 
prawa do działki. Z chwilą śmierci współmałżon-
ka, pozostaje przy swoim tytule prawnym;

 po rozwodzie, współmałżonek ma prawo współ-
decydowania, komu przypadnie działka. W prze-

Małżonku, dopisz się do działki swojego współmałżonka!
ciwnym razie, z dniem uprawomocnienia się wy-
roku rozwodowego traci możliwość korzystania 
z działki byłego małżonka,

 ma możliwość uzyskania członkostwa w PZD 
i udziału w podejmowaniu najważniejszych de-
cyzji dotyczących ogrodu, w tym ma możliwość 
wpływu na wysokość opłat ogrodowych. 

Prawo dzierżawy działkowej do działki współ-
małżonka można uzyskać w bardzo prosty sposób. 
Należy złożyć wniosek do zarządu ROD o ustano-
wienie prawa do działki wspólnie ze swoim współ-
małżonkiem  i podpisać z zarządem ROD umowę 
dzierżawy działkowej. Zwracamy uwagę, że w prze-
ciwieństwie do umowy przeniesienia praw do dział-
ki ww. umowa nie wymaga wizyty u notariusza, wy-
starczy zwykłe złożenie podpisów pod umową. 

W najbliższym czasie Krajowy Zarząd PZD przy-
gotuje i przekaże do zarządów ROD wzór umowy 
dzierżawy działkowej o treści uwzględniającej ww. 
sytuację prawną. 

Niezależnie od tego, zachęcamy wszystkich 
współmałżonków do upewnienia się, czy posiadają 
oni prawo do działki w ROD i podjęcia stosownych 
działań w celu uregulowania swojej sytuacji praw-
nej! MAP

Roślina groźna 
dla zdrowia i życia ludzi 

Barszcz Sosnowskiego (Herac-
leum sosnowskyi) – gatunek należący 
do rodziny selerowatych zaliczany 
jest do inwazyjnych roślin niepożą-
danych. Stanowi duże zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi ze względu na 
możliwość powodowania poparzeń, 
a nawet ryzyko przyczyniania się do 
powstawania nowotworów skóry. 

Ta niebezpieczna  roślina, w któ-
rej soku znajdują się związki furo-
kumarynowe uwrażliwiające skórę 
ludzi na promieniowanie słoneczne, 
może powodować poważne obraże-
nia skóry objawiające się bolesnymi 
pęcherzami powstającymi nawet 
do 48 godzin od ekspozycji ciała 
na działanie promieni słonecznych. 
Jest szczególnie niebezpieczna 
w okresie wysokiej temperatury, 
gdy olejki zawarte w roślinnie trans-
pirują i zawieszają się w powietrzu. 
W upalne dni może dojść do uszko-
dzenia skóry nawet bez bezpośred-
niego kontaktu.

W przypadku kontaktu skóry 
z barszczem należy jak najszybciej 
dokładnie umyć ją wodą z mydłem, 
a następnie okryć i nie wystawiać na 
działanie słońca przez 2-3 dni.

Jak rozpoznać?
W tym okresie jest łatwy do 

identyfi kacji gdyż jako roślina 
potężnych rozmiarów zaczyna 
górować nad innymi gatunkami. 
Barszcz Sosnowskiego osiąga od 
3 m do 4-5 m wysokości. 

Łodyga jest zielona, żeberkowa-
na, a w dolnej części pokryta pur-
purowymi plamkami. Wewnątrz 
pusta, u podstawy osiąga grubość 
8-12 cm.

Kwiaty są białe, zebrane w wy-
pukły baldach o średnicy do pół 
metra. Kwitnie w lipcu.

Liście – duże i szerokie blaszki 
liściowe (średnicy 150-200 cm), 
z głębokimi wrębami i haczykowa-
tymi zakończeniami.

Często mylony z arcydzięglem 
litwor (Archangelica offi  cinalis). 

Arcydzięgiel posiada kwiatostan 
w kształcie kuli, natomiast u barsz-
czu Sosnowskiego kwiatostan jest 
wypukły.

Prosimy o współpracę
Nie należy bagatelizować zagro-

żeń związanych z obecnością tej 
rośliny na terenach ogrodów dział-
kowych.

Zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich działkowców o zachowanie 
szczególnej ostrożności zwłaszcza 
w okresach silnego nasłonecznienia 
oraz informowanie o występowaniu 
barszczu Sosnowskiego na terenach 
rodzinnych ogrodów działkowych. 
W przypadku problemów z iden-
tyfi kacją rośliny prosimy o kontakt 
telefoniczny z miejscowymi biurami 
Okręgów PZD.

Ze względu na niebezpieczeń-
stwo dla zdrowia i życia ludzi  kon-
trola rozprzestrzeniania się barszczu 
Sosnowskiego mieści się w zakresie 
zadań własnych gminy. Na terenach 
należących do gminy za zwalcza-
nie tej rośliny odpowiada Wydział 
Ochrony Środowiska miejscowego 
Urząd Miasta lub Miejski Architekt 
Zieleni.

W przypadku rozpoznania barsz-
czu należy zgłosić stanowisko wy-
stępowania rośliny osobiście, telefo-
nicznie lub mailowo. 

dr inż. Anna Ewa Michowska
Instruktor ds. ogrodniczych

OZ PZD Lublin

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) w Polsce objęty jest 
prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży. Ze względu na 
fakt, że na terenach rodzinnych ogrodów działkowych wciąż ujawniane 
są stanowiska występowania tej niebezpiecznej rośliny, prosimy 
wszystkich działkowców o informowanie o występowaniu barszczu 
Sosnowskiego. W przypadku rozpoznania gatunku konieczne jest 
zachowanie szczególnej ostrożności oraz oznaczenie i zabezpieczenie 
terenu w promieniu 5 m od stanowiska występowania rośliny 
do czasu podjęcia interwencji przez właściwy organ samorządu.

O tym, dlaczego nie warto wy-
rzucać śmieci na dzikie wy-

sypiska, tym bardziej w pobliżu 
ROD przekonał się ostatnio dział-
kowiec z Koszalina, który został 

ukarany 500 złotowym manda-
tem i zobowiązany do usunięcia 
śmieci, które wyrzucił. Była to 
kara za wyrzucanie odpadów zie-
lonych z działki. 

Każdy działkowiec zobowiąza-
ny jest do regulowania opłat 

za wywóz odpadów z terenów 
ROD, zatem nie ma sensu nara-
żać się na ryzyko ponoszenia do-
datkowych – często dużo bardziej 
dotkliwych kar – za wyrzucanie 
śmieci, wystarczy tylko robić to 
w odpowiedni sposób i do wyzna-
czonych na ten cel kontenerów.

Marcin Juszczel

Nie wyrzucaj śmieci poza teren ogrodu!
Wydawałoby się oczywiste, że każdy działkowiec dokładnie wie, jak 
korzystać z ogrodowych kontenerów na śmieci tj. co i gdzie można 
wyrzucać, a czego nie. Dlaczego więc tuż za ogrodzeniami ogrodów 
często pojawiają się około śmietnikowe wysypiska, które stają się 
tematem dla mediów i godzą w dobre imię zarówno działkowców, 
jak i ogrodów działkowych?

Okresowe kontrole 
poboru wód
W najbliższym czasie Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
rozpocznie kolejne, okresowe kontrole 
korzystania z wód. Kontrole będą miały 
na celu ustalenie ilości pobranych przez 
Ogrody wód powierzchniowych lub 
podziemnych w II kwartale br., 
a w konsekwencji – ustalenie 
obciążających Ogród i działkowców 
opłat zmiennych za pobór wód. 

Wyniki poprzednich kontroli, dotyczą-
cych I kwartału br., nie pozwoliły Ogrodom 
na stwierdzenie, czy oszacowane przez nie 

koszty poboru wód (które przełożyły 
się na wysokość przyjętych przez wal-
ne zebrania opłat ogrodowych) mają 
odzwierciedlenie w rzeczywistości 
– w I kwartale większość ROD, które 
pobierają wodę poboru wód nie doko-
nywała. Wyniki obecnie prowadzonych 
– w związku z kontrolą –  badań pozwo-
lą na stwierdzenie, czy dokonane sza-
cunki były prawidłowe. 

Z uwagi na to, że wysokość opłat 
zmiennych zależy do ilości pobra-
nej wody PZD ponownie apeluje do 
wszystkich Działkowców o racjonalne 
korzystanie z wody, które pozwoli na 
ochronę naturalnych jej zasobów i przy-
czyni się do zmniejszenia obciążających 
Działkowców opłat za pobór wód dla 
potrzeb nawadniania ROD. 

Joanna Ćwiklińska Ziomek

Dlaczego warto nas czytać?
● „Działkowiec” to największe na ryn-

ku pismo ogrodnicze, oferujące wszyst-
kie najważniejsze informacje niezbędne 
przy urządzaniu i uprawie działki!

● Mamy wielkie tradycje i doświadcze-
nie w popularyzacji wiedzy ogrodniczej, 
adekwatnej do polskich realiów klima-
tycznych.

● Tematyka jest aktualna i praktyczna, 
oparta na współpracy z gronem wybit-
nych naukowców i praktyków.

W sierpniowym „działkowcu” 
polecamy szczególnie:

● Lilie trąbkowe – wyjątkowo okazałe 
i mało wymagające – prawdziwa 

ogrodowa arystokracja! 
● Róże okrywowe – nowa, wyjątkowo 

wartościowa grupa! 
● Sad w pigułce – zachęcamy do uprawy 
roślin owocowych i doradzamy od czego 
zacząć ● Cięcie letnie drzew i krzewów 

owocowych i ozdobnych! 
● Jak nawozić w sierpniu? 

● Karłowe rośliny na działkę – czyli 
jak uniknąć problemów z nadmiernym 

wzrostem ● Nietypowe potrawy 
z cukinii! ● Nowa forma rekreacji w ROD 

– zajęcia treningowo-taneczne! 
● Porady prawne dla działkowców. 

Pamiętaj, „Działkowiec” to klucz to sukcesu 
w uprawie działki i recepta na zdrowy styl 
życia! My dobrze wiemy jak odmienić 
Twoją działkę! Zapraszamy do lektury! 

W tym letnim numerze działkowcom 
polecamy:

• Przewodnik po kwasolubnych 
gatunkach. Tylko u nas sekrety 
upraw roślin wrzosowatych! 
Przeczytaj, zastosuj ciesz się piękną 
kwitnącą działką.

• TOPOWE PNĄCZA doskonałe na 
każdą działkę. Poznaj najlepsze 
i najmodniejsze gatunki. Skorzystaj 
z naszej oferty, jest właśnie dla Ciebie! 

• Tylko w „Moim Ogródku” znaleźć 
można – Rośliny na pył i kurz. 
Oddychaj czystym powietrzem na 
swojej działce. Poznaj roślinne fi ltry!

• HIT kompostowania! Polecamy 
w numerze kompost w worku. 

Przeczytaj, kup w naszym sklepie 
www.dzialkowiecsklep.pl

Korzystaj z pism wydawanych przez 
Wydawnictwo Związkowe 

– jest dla Ciebie! 


