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Poradnik dla zarządów
i komisji w ROD

Więcej informacji znajdziesz na www.pzd.pl

Stosowanie środków chemicznych
w oparciu o Regulamin ROD
Upalna pogoda i wcześniejsze wiosenne susze, spowodowały, że utrzymuje się niski poziom wód
gruntowych. Powinno nas to szczególnie skłaniać do oszczędzania wody, którą na działkach zużywamy
głównie do podlewania. Warto zatem poznać najważniejsze sposoby na racjonalne podlewanie, a także
ograniczanie strat wody.

● Rośliny należy podlewać tylko
wówczas, gdy jest to naprawdę potrzebne. Zbyt częste podlewanie,
oprócz marnotrawienia wody, może
np. spowodować, że rośliny wytwo-

rzą słabsze korzenie i będą wrażliwsze na suszę.
● Najlepszą porą na podlewanie jest
wczesny ranek lub wieczór. Podlewanie przy silnym nasłonecznieniu
powoduje duże straty wilgoci z powodu parowania.
● Lepsze jest podlewanie rzadsze,
ale bardziej obﬁte, aby woda mogła
dotrzeć do całego systemu korzeniowego rośliny.
● Unikajmy krótkotrwałego podlewania silnym strumieniem wody –
w ten sposób wiele wody zmarnujemy, ponieważ zdąży ona spłynąć

W dniu 5.06.2019 r. po konsultacjach
publicznych (m.in. z PZD) oraz
uzgodnieniach międzyresortowych,
projekt ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, traﬁł do Sejmu RP.
Zgodnie z ostateczną wersją projektu:
● ROD będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie
systemu gminnego (deklaracji „śmieciowych”),
nie będą natomiast objęte ryczałtowym system wywozu odpadów;
● W przypadku ROD, które rozliczają wywóz
śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”,
gminy nie będą mogły narzucać ROD stawek
wyższych niż maksymalne stawki opłat (w
2019 r. - 54,17 zł za odbiór pojemnika o poj.

Regulamin ROD w oparciu o kilkudziesięcioletnie
doświadczenie i w zgodzie z ustawą o ROD,
Statutem PZD oraz powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa cywilnego, reguluje wszystkie
sfery relacji sąsiedzkich w ROD. Jednostka
Krajowa PZD w listopadzie 2018 r. dostarczyła,
za pośrednictwem Okręgów, Zarządom ROD,
Regulaminy ROD w celu ich bezpłatnego
przekazania członkom PZD. Działkowcy oraz
wszystkie inne osoby przebywające na terenie
ROD zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu ROD mają
obowiązek przestrzegania jego treści i stosowania
się do przepisów.
Stosunki sąsiedzkie uregulowane są m.in.
w § 9 ust. 2 pkt 9 i 67 pkt 2 Regulaminu ROD,
które nakazują działkowcom przestrzeganie zasad
współżycia społecznego i nie zakłócanie spokoju
sąsiadom. Przepisy Regulaminu ROD regulują
wszystkie sfery zasad stosunków sąsiedzkich na
terenie ROD, zarówno: zagospodarowanie ROD
i działek, prawa i obowiązki działkowców, przepisy porządkowe, co gwarantuje zrównoważone
i niezakłócone korzystanie z działek, tak, aby każ-

lub wyparować, zanim dotrze do
korzeni roślin.
● Stosujmy automatyczne systemy
nawadniania (np. linie kroplujące),
które pozwalają dostarczać wodę
w optymalnym tempie, bezpośrednio w obręb systemu korzeniowego
roślin, dzięki czemu jej straty są minimalne.
● Aby gleba nie traciła wody, ściółkujmy ją, np. korą, zrębkami.
● Zbierajmy deszczówkę. Dzięki temu
pozyskamy wysokiej jakości wodę,
oszczędzając tę z wodociągów
i studni. SM

1100 litrów lub 16,63 zł za odbiór worka o poj.
120 litrów); z zastosowaniem odpowiedniej
procedury, ROD będą mogły odmówić przejścia z indywidualnych umów na gminny system odbioru odpadów;
● Z zastosowaniem odpowiedniej procedury,
ROD będą mogły powracać z gminnego systemu odbioru odpadów na indywidualne umowy;
● ROD będą zobowiązane do segregacji śmieci,
w przypadku jej braku, na ROD będzie nakładana dwa razy wyższa opłata;
● Najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, zostanie wyeliminowany z ROD ryczałtowy system wywozu odpadów oraz obniżone zostaną stawki, które
przekraczały maksymalne stawki opłat;
● ROD nie będą zwolnione z części opłaty za
wywóz śmieci w związku z kompostowaniem
bioodpadów.
Będziemy na bieżąco informować członków
organów ROD i działkowców o dalszych działaniach KZ PZD w tej sprawie.
Więcej na ten temat na www.pzd.pl
MAP

dy działkowiec mógł realizować swoje potrzeby
rekreacyjne i wypoczynkowe, nie przeszkadzając
innym. Mimo, iż wszyscy korzystający z terenu
ogrodów obowiązani są do przestrzegania Regulaminu ROD, skargi na łamanie jego postanowień przysparzają Zarządom ROD i organom
nadrzędnym wiele pracy. Do naruszeń zasad
sąsiedzkich, a tym samym Regulaminu ROD dochodzi najczęściej w zakresie:
● głośnego słuchania muzyki,
● rozpalania mimo zakazu ogniska,
● rozpalania grilla, który dymi tak bardzo, że
zakłóca normalne korzystanie z sąsiednich
działek,
● wykonywania chemicznych zabiegów ochrony roślin bez wymaganego powiadomienia
sąsiadów (i nieuwzględnieniem zaleceń Krajowej Rady PZD, aby stosować zabiegi nie
chemiczne).
Korzystanie z działek powinno odbywać się
więc zgodnie z zasadą „nie rób drugiemu, co
tobie nie miłe”, która daje gwarancję dobrych
relacji sąsiedzkich i niezakłóconego korzystania
z ogrodów działkowych. AM

Rozpoczęty sezon wegetacyjny oznacza, że wielu działkowców musi
podjąć także walkę ze szkodnikami oraz chorobami roślin. Obowiązek
ten wynika z § 56 Regulaminu ROD, który wskazuje, że działkowcy
mają obowiązek zwalczania chorób i szkodników roślin oraz chwastów na działce.
Wybierając metodę zawsze należy
kierować się bezpieczeństwem ludzi
i zwierząt oraz upraw ogrodniczych,
zarówno na własnej, jak i działkach sąsiednich. Stosowane mogą być wyłącznie preparaty dopuszczone do obrotu
i przeznaczone do upraw ogrodowych.
Nie mogą to więc być preparaty przeznaczone do upraw polowych czy wielkoobszarowych.
Regulamin ROD nakłada na działkowca obowiązek poinformowania sąsiadów o planowanej dacie zabiegu, nazwie preparatu, który ma zostać użyty
oraz okresie jego karencji.
Zabiegi ochrony roślin powinny się
odbywać wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy nie ma wiatru
i opadów, tak, aby zminimalizować ich
oddziaływanie i skutki na otoczenie.
Pamiętać trzeba o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa: właściwym doborze preparatu, użyciu go
zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa
oraz przeprowadzeniu zabiegu w odpo-

Czy można zwolnić się
z opłaty za śmieci?
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy
o ROD oraz § 144 statutu PZD, każdy
działkowiec jest zobowiązany uiszczać
opłaty ogrodowe (uchwalone przez
walne zebranie ROD), w tym za wywóz
śmieci z terenu ogrodu.
Wynajmowanie działki osobie
trzeciej jest niedozwolone
Okres wakacyjny sprzyja przebywaniu na działce w ROD. Wielu działkowców korzystając ze
sprzyjającej pogody i sezonu urlopowego nocuje na działce i czasowo skupia tam swoje czynności
życiowe. O ile to działkowcy oraz
ich rodziny korzystają z tej waka-

wiedniej odzieży ochronnej. Rozważyć
też należy zastosowanie innych metod
niż chemiczne: biologicznych, agrotechnicznych lub integrowanej ochrony roślin.
Pomocą w doborze najlepszej metody i środków służą instruktorzy ogrodowi ze Społecznej Służby Instruktorskiej
(SSI) działającej w ROD.
W tym roku Krajowa Rada PZD wydała broszurę „Ochrona roślin na działkach – nowe spojrzenie”, która preferuje metody poza chemiczne. Otrzymały
ją wszystkie Okręgowe Zarządy PZD,
instruktorzy ogrodowi SSI oraz Zarządy
ROD. Ponadto w 2019 r. Krajowa Rada
PZD wydała broszury „Warzywa wolne
od chemii” oraz „Owoce wolne od chemii”, których autorami są pracownicy
naukowi uniwersytetów. Broszury, których koszty wydania pokryła Krajowa
Rada PZD, wydane zostały w nakładzie
po 150 000 egzemplarzy i nieodpłatnie
przekazane zarządom ROD z przeznaczeniem dla działkowców. AM

Ustawa o ROD ani żaden inny przepis prawny nie zwalnia działkowca z obowiązku uiszczania opłaty ogrodowej w części związanej
z wywozem śmieci. Nie uzasadnia tego również
sytuacja, kiedy działkowiec odpady komunalne
wyrzuca do śmietnika przydomowego.
Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie każdej
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, muszą zostać wyznaczone miejsca
gromadzenia tych odpadów. W związku z tym,
logicznym jest, że skoro na terenie każdego
ROD znajdują się pojemniki na śmieci, powinny
tam również traﬁać odpady z terenu ogólnego
oraz poszczególnych działek.
Wnosząc bowiem opłatę za śmieci, płacimy
za możliwość wyrzucenia ich na terenie ogrodu.
To, czy dany działkowiec będzie chciał skorzystać z tej możliwości, będzie zależało wyłącznie
od niego. MAP

cyjnej i krótkotrwałej możliwości,
jest to prawidłowe, natomiast,
kiedy działkowiec wynajmuje na
jakiś okres działkę osobie trzeciej,
łamie tym samym obowiązujące
przepisy. Nie ma tu znaczenia,
czy z oddania działki do używania
osobie trzeciej czerpie zyski, czy
też nie. Art. 36 ust. 3 pkt 3) ustawy o ROD jasno wskazuje sank-

cję za ten czyn. Otóż, jeśli działkowiec oddał działkę lub jej część
do używania osobie trzeciej, zarząd ROD może wypowiedzieć
umowę dzierżawy działkowej.
Proﬁlaktycznie więc ostrzegamy
Państwa przed udostępnianiem
działki w ROD osobom trzecim,
by nadal móc cieszyć się urokami
działki. ZRS

Bezpłatne broszury ogrodnicze
Do zarządów traﬁą dwie nowe broszury. Pierwsza „Superowoce z działki” oparta jest na „Otwartym programie nowoczesnego zagospodarowania
i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” (przyjętym przez Krajową Radę PZD).
Celem jej jest m.in. promocja upraw ogrodniczych
z wykorzystaniem szczególnie wartościowych gatunków i odmian roślin sadowniczych. Uprawa „superowoców” znakomicie wpisuje się nowoczesne
trendy ogrodnicze.
Druga pozycja „Kwiatowe rabaty” zawiera praktyczne informacje pomocne przy zakładaniu barwnych rabat kwiatowych, których uprawa może dawać
wiele satysfakcji i radości. Rodzinne ogrody działkowe, zwłaszcza na terenach dużych miast, są oazami
roślinności. To miejsca, gdzie można uprawiać wiele pięknie kwitnących gatunków, czasem zapomnianych, rzadkich, nektaro- i miododajnych, zapewniających bioróżnorodność. Broszury stanowią uzupełnienie treści co miesiąc prezentowanych na łamach miesięczników „Działkowiec” i „Mój Ogródek”. DT
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W 2019 r. Walne Zebrania ROD
wyłoniły nowe zarządy i komisje
rewizyjne w ROD. Wstępne dane
wskazują, że około 30 % organów
stanowią nowi członkowie.
Prowadzenie spraw ROD nie zawsze
jest proste i łatwe, a często wymaga wręcz
specjalistycznej wiedzy. Dlatego okręgi
organizują szkolenia dla członków organów ogrodowych. Naprzeciw potrzebom
zgłaszanym z ROD wyszedł również Krajowy Zarząd PZD, podejmując decyzję
o opracowaniu i przekazaniu ROD poradnika zawierającego najważniejsze informacje
na temat zagadnień, z którymi na co dzień
borykają się zarządy i komisje rewizyjne.
W skrótowej wersji przybliża on m.in. takie kwestie jak: funkcjonowanie organów
ROD, prowadzenie dokumentacji i ﬁnansów ROD, otoczenie prawne ROD, prawa
i obowiązki działkowca, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, najważniejsze terminy
oraz ustanawianie, przenoszenie i wygaszanie prawa do działki.
Koszty wydania i dystrybucji poradnika
w nakładzie 10 000 egzemplarzy pokryte zostaną ze środków Jednostki Krajowej
PZD. Materiał zostanie udostępniony również w wersji elektronicznej, w systemie
newsletter PZD, do którego dostęp mogą
uzyskać wszystkie ROD. BP

Ruszyła kampania sprawozdawczowyborcza na szczeblu jednostek
terenowych. W ten sposób dobiega
końca 4-letnia kadencja władz
okręgowych Związku, którą wieńczy
okręgowy zjazd delegatów – najwyższy
organ samorządu działkowców w danym
okręgu, który składa się z przedstawicieli
wszystkich ROD znajdujących się na
jego terenie. Właśnie trwa pierwsza
tura zjazdów, które odbywają się
w 8 okręgach: Łódzkim, Opolskim,
Podkarpackim, Sudeckim, ToruńskoWłocławskim oraz w Pile, Poznaniu
i we Wrocławiu.
Zjazdy przede wszystkim wypełnią swoje
obowiązki statutowe, a więc rozpatrują i zatwierdzają sprawozdania poszczególnych organów okręgowych oraz udzielają absolutorium
ustępującym okręgowym zarządom. Ponadto
wytyczają kierunki działalności PZD na terenie
okręgów, uchwalając swoje programy działania,
a także wybierają członków do władz okręgowych oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Delegaci na poszczególne zjazdy
okręgowe podejmują również inne ważne sprawy dotyczące Związku, ROD i działkowców.
Szczególnie mocno akcentowana jest przez
delegatów potrzeba obrony praw działkowców
i ogrodów oraz zachowania jedności Związku.
Wskazuje się w szczególności na konieczność
obrony prawnego i organizacyjnego dorobku
ruchu działkowego, dzięki któremu blisko milion
polskich rodzin korzysta z prawie pięciu tysięcy
ogrodów działkowych.
Kolejna tura okręgowych zjazdów rozpocznie się pod koniec sierpnia br. TT

