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3 marca 2020r. Prezydent  
A. Duda podpisał nowelizację 
prawa budowlanego. Wprowadza 
ona m.in. uproszczoną legalizację. 
Procedura ta ma umożliwić legalizację 
samowoli budowlanych starszych niż 
20-letnie, niezależnie od ograniczeń 
wynikających z innych przepisów, 
np. planów zagospodarowania 
przestrzennego. Pierwotnie znosiła 
również ograniczenia wynikające  
z ustawy o ROD, co zagrażało 
ogrodom. Dzięki kampanii społecznej 
PZD, w którą zaangażowały się okręgi, 
ogrody i indywidualni działkowcy, 
Senat skorygował przepisy. 
Ostatecznie obie izby Parlamentu 
niemalże jednogłośnie poparły zmianę 
wyłączającą uproszczoną legalizację 
wobec samowoli na działkach  
w ROD. Co ciekawe poprawka senacka 
dotycząca ROD była jedyną, którą 
uwzględnił Sejm. Działkowcy po raz 
kolejny skutecznie upomnieli się  
o swoje prawa. 

Należy odnotować, że początkowo głos 
działkowców pominięto. Senatorowie zgło-
sili zmiany dopiero po przedstawieniu kon-
kretnych propozycji opracowanych przez 
prawników PZD. Wprawdzie poprawka se-
nacka odbiegała od zgłoszonej przez PZD 
(idzie nawet dalej niż postulaty Związku), 
to zrealizowała zasadniczy cel. Ustawo-
dawca odstąpił od promowania interesów 
osób łamiących prawo kosztem działkow-
ców. Zgłoszenia samowoli budowlanych 
dokonane przez organy ROD zachowają 
skutek, a samowole budowlane na terenie 
ROD będą traktowane tak jak dotychczas. 
Odpadnie ryzyko zaburzenia integralności 
ROD - samowole nierozłącznie wiążą się  
z nielegalnym wykorzystywaniem dzia-
łek na cele mieszkalne, a nawet działalnoś 
gospodarczą, co zakłóca funkcjonowanie 
ogrodów i jest źródłem konfliktów.

Warto też wspomnieć, że pierwsze dzia-
łania w tej sprawie PZD podjął jeszcze  
w maju 2019 r. 

B. Piech 
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UCHWAŁA Nr 44/2020
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r.  
w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 

Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) Statutu PZD oraz § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:

§1

1. Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020 r. 

2. Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.

§ 2

 Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r.  
w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019 r. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez władze publiczne w ramach przeciwdziałania  
rozprzestrzenianiu się tzw. koronawirusa, należy dążyć do unikania organizacji zgromadzeń  
publicznych. Jakkolwiek przypadające w okresie wiosennym walne zebrania ROD nie zaliczają 
się wprost do tej kategorii, to w praktyce mają one zbliżony charakter. Stąd też w obecnych wa-
runkach dążenie do ścisłego przestrzegania terminów WZ w ROD określonych w § 59 Statutu 
PZD (tj. do 15 maja) należy uznać za niewskazane. Zwłaszcza jeżeli uwzględnić warunki, w ja-
kich częstokroć odbywają się WZ w ROD, a także fakt, iż znaczna część uczestników WZ ROD 
z uwagi na wiek, zalicza się do kategorii osób z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Dlatego KZ 
PZD uznał za stosowne skierować do jednostek organizacyjnych PZD zalecenie przesunięcia 
terminów WZ w 2020r. poprzez generalne skorzystanie przez okręgowe zarządy PZD z kom-
petencji do przesunięcia terminów WZ (§59 ust. 2 Statutu PZD). 

Zdaniem KZ PZD zaistniała sytuacja wręcz nakazuje organom PZD sięgnięcie po rozwiązania, 
które zminimalizują ryzyko zachorowań. 

Jednocześnie KZ PZD uznał za konieczne podjęcie działań, które stworzą warunki dla zabez-
pieczenia ekonomicznego funkcjonowania ROD przy jednoczesnym możliwie najdalej idącym 
poszanowaniu praw działkowców wynikających z ustawy o ROD. 

Nadzwyczajne okoliczności uzasadniają przyjęcie, iż interpretując Statut, w szczególności nale-
ży uwzględnić fakt, że zasadniczym obowiązkiem PZD jest zapewnienie działkowcom możliwości  
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W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zacho-
rowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością 
zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, 
Krajowy Zarząd  PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie 
następujących zaleceń i decyzji:
n Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin 

zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów)  
i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej 
stosowny do danej sytuacji (w tym zakresie należy 
zapoznać się z odrębną uchwałą Krajowego Zarządu);

n Prezesi okręgowych zarządów natychmiast odwołają 
zwołane posiedzenia okręgowych rad PZD  
i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowanych 
członków; 

n  Właściwe osoby natychmiast odwołają wszystkie 
zaplanowane szkolenia, narady i inne imprezy oraz 
zgromadzenia organizowane w związku z działalnością 
PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowane 
osoby. 
Powyższe zalecenia i decyzje mają charakter nadzwy-

czajny ze względu na powagę sytuacji. Krajowy Zarząd  ma 

w szczególności na uwadze fakt, że większość działkowców 
to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, które są szczególnie 
narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Istnie-
je więc bezwzględna potrzeba zminimalizowania takiego 
ryzyka. Jak podał w swoim komunikacie Główny Inspektor 
Sanitarny „Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Seniorzy, aby uniknąć 
zakażenia, powinni ograniczyć przebywanie w miejscach 
publicznych”.

Jednocześnie Krajowy Zarząd apeluje do wszystkich 
struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz bez-
warunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów  
i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sa-
nitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać 
się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem 
wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam 
bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o zdrowie i ży-
cie nas wszystkich – działkowców, naszych rodzin i całego 
społeczeństwa.
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korzystania z działki, z którym skorelowany jest obowiązek działkowców do współuczestniczenia  
w finansowaniu funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych. 

Wpływ na sytuację finansową ROD ma systemowe przesunięcie terminu uchwalania opłat ogro-
dowych na dany rok w stosunku do terminu powstawania zobowiązań związanych z funkcjono-
waniem ROD. O ile ROD są standardowo przygotowane na istnienie tego stanu do 15 maja da-
nego roku, o tyle przesunięcie terminu WZ może spowodować poważne zakłócenie w działaniu 
ROD. Dlatego też KR PZD uznał, że z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji w jakiej mogą 
znaleźć się ROD w 2020r., zasadnym będzie umożliwienie zarządom ROD pobierania od dział-
kowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości odpowiedniej do opłat uchwalonych 
w 2019 r. Rozwiązanie takie zapewni środki na finansowanie bieżącej działalności ROD, a jedno-
cześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowa-
niu ROD oraz wykluczy zarzut naruszenia ustawowych uprawnień indywidualnych działkowców  
w zakresie możliwości skarżenia podwyższenia opłat ogrodowych (art. 34 ustawy o ROD). Na obec-
nym etapie działanie to należy zatem uznać za w pełni uzasadnione i jednocześnie wystarczająco 
zabezpieczające potrzeby ROD. 

Mając powyższe na uwadze, KZ PZD postanowił jak na wstępie. 


