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W szczególności wskazać należy 
na fakt, że działkowiec posiada tytuł 
prawny do indywidualnej działki. Co 
więcej, działkowcowi przysługuje 
prawo własności do naniesień i nasa-
dzeń zlokalizowanych na tej działce. 
Zakaz przebywania na działce byłby 
zatem równoznaczny z wprowadze-
niem wobec działkowca ograniczenia 
w korzystaniu z chronionych ustawą 
praw majątkowych, a nawet prawa 
własności. W obecnych warunkach 
żaden przepis prawa powszechnego 
nie statuuje takich ograniczeń. War-
to podkreślić, że specyficzne rozwią-
zania prawne obowiązujące w ROD, 
gdzie poszczególne obszary (działki) 
mają indywidualnych, „prywatnych” 
dzierżawców, wykluczają też możli-
wość zakwalifikowania działek jako 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, 
że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

terenów zielni pełniących funkcje pu-
bliczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie pod-
kreślić, że mając świadomość po-
wagi sytuacji wywołanej epidemią, 
w ramach posiadanych uprawnień, 
PZD podjął decyzję o zamknię-
ciu terenów ROD dla osób trzecich.  
W funkcjonowaniu ROD wprowadzo-
no również szereg obostrzeń dotyka-
jących działkowców, m.in. wyłączono 
z użytkowania przestrzenie wspólne 
w ogrodach, jak place zabaw, świe-
tlice itp. Do działkowców kierowane 
są komunikaty o ograniczenie do mi-
nimum aktywności na terenie ROD, 
zachowanie szczególnej ostrożności, 
powstrzymanie się od bezpośrednich 
kontaktów z osobami spoza najbliż-
szej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sy-
gnały o próbach nakładania na działow-
ców mandatów w związku z pobytem 
na działce, jak również z powodu prze-
mieszczania się w celu dotarcia na działkę 
w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe 
działania budzą poważne wątpliwości  
w kontekście obowiązujących prze-
pisów. Stoją też w sprzeczności z pu-
blicznymi wypowiedziami przedsta-
wicieli władz, w tym Ministerstwa 
Zdrowia. Niewątpliwie w określonych 
stanach faktycznych wyjazd na działkę 
w ROD może być zaliczany do kategorii  
przemieszczania się w celu zaspokajania 
niezbędnych potrzeb związanych z bie-
żącymi sprawami życia codziennego. 

Wskazując na powyższe, KZ PZD 
apeluje do działkowców, aby pomimo 
przysługujących im praw, maksymalnie 

ograniczyli wizyty na działkach. Jak-
kolwiek teoretycznie, przy należytej 
ostrożności, pobyt na działce nie 
powinien rodzić ryzyka, to jednak 
nie zawsze wszystko możemy kon-
trolować. Pamiętajmy, w obecnych 
warunkach, każda zbędna aktyw-
ność poza miejscem zamieszkania, 
to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy 
wizyty w ROD i dopilnujmy, aby za-
równo w ogrodzie, jak i w drodze do 
niego, zachować maksimum ostroż-
ności. Co więcej, widząc przypadki 
naruszenia prawa, nie wahajmy się 
zawiadomić o nich organów porząd-
kowych. Ścisłe respektowanie ogra-
niczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest 
konieczne, zarówno dla dobra nas 
samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD, 3 kwietnia 2020 r.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców 
z dnia 3 kwietnia 2020 r.  

w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

Szanowni działkowcy!
Jak dotychczas obostrzenia wprowadzane przez 

władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do 

ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych 

z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia okre-

ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, 

działkowcy zachowali możliwość przebywania na 

działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawi-

cieli Rządu. 

Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka wprowa-

dzenia takich ograniczeń, a stan epidemii nie wpły-

nął na ogrody. Każdy z nas rozumie, że szczególny 

czas wymusił zmiany. Dotyczy to funkcjonowania 

ROD, jako całości i każdej z działek. PZD wprowa-

dził czasowe rozwiązania, zapewniające warunki 

dla prowadzenia spraw ROD i przeciwdziałające 

koncentracji osób w ogrodach. Docierające sygnały 

z ogrodów świadczą, że działania te były właściwe. 

Dzisiaj ważne jest, jak każdy z nas będzie realizował 

obostrzenia. 

Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośred-

nich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz po-

bytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie 

korzystania z urządzeń wspólnych, jak place zabaw, 

świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj 

konieczne. 

Przestrzegając ich oddalamy ryzyko choroby, ale 

również ryzyko dalszych obostrzeń – zamknięcia 

ogrodów. Nawet jeżeli budziłoby to wątpliwości 

prawne, to w obecnych warunkach nie możemy 

wykluczyć i takich rozwiązań. Stąd też apelujemy 

do wszystkich działkowców – unikajmy zachowań, 

które mogłyby stać się pretekstem do zakwestio-

nowania działania ogrodu. Reagujmy na narusza-

nie ograniczeń przez innych. I najważniejsze, będąc 

w ogrodzie myślmy o zdrowiu własnym i innych. 

Szczególną ostrożność i dbałość zachowajmy   

w takich miejscach jak furtki, bramy, parkingi, gdzie 

przecinają się nasze ścieżki. Jeżeli mamy czym, to 

sami dezynfekujmy klamki, kłódki itp. 


