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E pidemia koronawirusa spo-
wodowała, że konieczne było 
zweryfikowanie wielu dziedzin 

życia, również funkcjonowania rodzin-
nych ogrodów działkowych i PZD. Prio-
rytetem dla wszystkich organów PZD, 
oprócz nieprzerwanego funkcjonowa-
nia ROD i PZD, jest zapewnienie bez-
pieczeństwa działkowcom i ich rodzi-
nom oraz zminimalizowanie zagrożeń. 
Dlatego też w tym roku Dni Działkowca  
w ogrodach, okręgach będą inne niż 
zwykle.

Krajowy Zarząd PZD dostoso-
wał się do panujących warun-
ków i w dniu 10 lipca br. przy-

jął „Otwarty program obchodów Dni 
Działkowca przez PZD w 2020 roku”, 
który zakłada m.in. wydanie plakatu 
okolicznościowego, kalendarzy na 2021 
rok, okolicznościowego numeru Zielo-

nej Rzeczpospolitej, publikacje mate-
riałów publicystycznych związanych  
z obchodami Dni Działkowca na stro-
nie internetowej KR PZD oraz okrę-
gów, jak również w miesięczniku 
„działkowiec”. Tradycyjnie Prezes 
PZD przyzna dyplomy i puchary ogro-
dom obchodzącym jubileusze, zasłu-
żeni działkowcy i działacze zostaną 
uhonorowani dyplomami uznania,  
a Krajowy Zarząd, Okręgowe Zarządy  
i zarządy ROD przyznają odznaczenia 
związkowe działkowcom, którzy wy-
różnili się w działalności społecznej  
i we wzorowej uprawie działki. 

P lanowane jest również uroczy-
ste posiedzenie Krajowej Rady 
PZD, na którym głównym te-

matem będą obchody Dni Działkowca 
2020. Posiedzenie odbędzie się w for-
mie zdalnej. 

O grody i okręgi mogą przyjąć 
własne formy obchodów dni 
działkowca, ważne jest to, by 

zachować niezbędne środki ostrożno-
ści w związku z panującym stanem 
epidemii.

K rajowy Zarząd PZD uważa, 
że w bieżącym roku warto się 
powstrzymać od organizacji 

uroczystości w ogrodach, by nie nara-
żać działkowców i ich rodzin na nie-
bezpieczeństwo utraty zdrowia, jeśli 
jednak w ROD zostaną zorganizowane 
Dni Działkowca w tradycyjnej formie, 
należy mieć na uwadze, że taka impre-
za musi się odbywać z zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa sanitarne-
go, za co odpowiedzialny jest zarząd 
ROD.
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Krajowy Zarząd PZD na bieżąco dostosowuje 
działalność ROD i całego Związku do 
obowiązujących nakazów i ograniczeń 
wprowadzonych przez Radę Ministrów.  
Na szczególną uwagę zasługuje uchwała  
nr 143/2020 w sprawie szczególnych zasad 
funkcjonowania struktur PZD w związku 
z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanem epidemii. 

U chwała określa 
m.in.  zasady ko-
rzystania z tere-

nów ROD. W tym zakresie 
warto wiedzieć, że  zarzą-
dy ROD zostały upoważ-
nione do wprowadzenia 
odpowiednich ograniczeń 
w dostępie do terenu ROD 
dla osób spoza grona dział-
kowców i ich najbliższych 
rodzin. Ponadto zarządy 
mogą wyłączyć część infra-
struktury ogrodowej z ogól-
nego używania, a zwłasz-
cza świetlice, place zabaw, 
siłownie plenerowe i inne 
ogólnodostępne urządze-
nia. Wszystkie powyższe 
ograniczenia powinny być 
dostosowane do sytuacji 
danego ROD, a zwłaszcza 
jego położenia, szerokości 
alejek oraz zagospodaro-
wania ogrodu. 

Niezależnie od tych za-
sad, korzystanie z ROD nie 

może naruszać powszech-
nych ograniczeń i ob-
ostrzeń. W szczególności 
poruszając się pieszo po 
terenach ogólnych należy 
przestrzegać obowiązku 
zakrywania ust i nosa, chy-
ba że zostanie zachowana 
odległość co najmniej 2 m 
od przebywających w tych 
miejscach osób lub zacho-
dzą inne odstępstwa prze-
widziane prawem. Należy 
też pamiętać, że wszyscy 
interesanci przebywający 
w budynkach ogrodowych 
(świetlicach, domach dział-
kowca) muszą zakrywać 
usta i nos. Obowiązek ten 
nie dotyczy osób wymie-
nionych właściwymi prze-
pisami prawa, a zwłasz-
cza dzieci do ukończenia  
4 roku życia oraz osób, któ-
re nie mogą zakrywać ust 
lub nosa z powodu stanu 
zdrowia. TT

więcej na str. 3

Od lat tradycją w Polskim Związku Działkowców jest 
uroczyste obchodzenie święta działkowych plonów poprzez 
organizowanie w ogrodach, okręgach oraz na szczeblu 
krajowym – Dni Działkowca.

Epidemia 
a walne 
zebrania 
ROD
Epidemia wymusiła 
nowe spojrzenie na 
przepisy dotyczące 
walnych zebrań. Ich 
organizacja w „zwykłym” 
trybie niosła ryzyko dla 
zdrowia, a nawet życia 
działkowców; często też 
naruszenie przepisów 
epidemiologicznych. 
Dlatego KR PZD 
dokonała interpretacji 
Statutu PZD. Jej 
efektem jest nowa gama 
rozwiązań dla ROD.

Dlaczego WZ  
jest takie ważne 

Prawo ograniczyło orga-
nizację zgromadzeń, rów-
nież walnych zebrań w ROD.  

W efekcie przeprowadzenie 
ich w sposób wprost zapisany 
w Statucie PZD nierzadko jest 
niemożliwe. Grozi to zakłóce-
niem funkcjonowania ROD. 
Wszak WZ to najważniejszy 
organ ROD. Na nim działkow-
cy przyjmują sprawozdania  
i plan pracy ROD, decydują  
o opłatach, bez których ogród 
nie ma środków np. na prąd, 
wodę, odbiór śmieci, remonty. 

Po latach, ale PZD uzyskuje zadośćuczynienie 
za kłamliwe informacje nt. likwidacji ROD 
Bohaterów Westerplatte pod obwodnicę 
Warszawy, które w 2016 r. pojawiły się  
w mediach. Zapadają pierwsze prawomocne 
wyroki. Część oszczerców przeprasza PZD 
dobrowolnie. Inne procesy jeszcze trwają.

WYROK
– Anna Batorowska przeprasza PZD

Sądy stają po stronie 
PZD, który od samego po-
czątku twierdził, że doło-
żył wszelkich starań, by 
likwidacja wymienionego 
wyżej ROD odbyła się w 
sposób zgodny z prawem. 
Najważniejsze dla PZD 
było wyegzekwowanie od 
władz realizacji wszystkich 

praw, które przysługiwały 
działkowcom. Zrobił to sku-
tecznie. Każdy kto utracił 
działkę, otrzymał odszko-
dowanie ustalane przez 
niezależnego rzeczoznaw-
cę oraz mógł objąć działkę 
zamienną w odtworzonym 
ROD.

 PZD ws. programu 
 „Moja Woda”
1 lipca 2020 r. ruszył program walki z suszą pn. 
„Moja Woda”. Program ten został przygotowany 
przez Ministerstwo Klimatu z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska dla właścicieli 
domów jednorodzinnych, którzy chcieliby skorzystać 
z dofinansowania instalacji zatrzymującej wody 
opadowe oraz roztopowe. Program zakłada 
możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł, lecz nie 
więcej niż 80% kosztów wykonanej instalacji wodnej. 
Środkami będzie dysponowało 16 wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska, do których można 
składać wnioski o dofinansowanie. Do wykorzystania 
zostało przeznaczonych 100 milionów złotych.

Ww. programem zaintere-
sował się PZD. Prezes PZD – 
Eugeniusz Kondracki w trak-
cie prac nad ww. programem 
wystąpił do Ministra Klimatu 
o objęcie nim również ROD 
i działkowców. Uzasadnił, 
że działkowcy idealnie pa-
sują do tego programu. Tak 
samo bowiem jak właścicie-
le domków jednorodzinnych, 
angażują się w uprawę ziemi 
– sądząc rośliny, uprawiając 
warzywa i owoce na swoich 

działkach. Do tych celów po-
trzebują wody, którą chcą 
oszczędnie gospodarować. 
Ich sytuacja materialna jest 
jednak znacznie gorsza niż 
adresatów programu – wła-
ścicieli willi. Najczęściej nie 
stać ich na zakup instalacji 
umożliwiających zatrzyma-
nie deszczówki, czy też wód 
pochodzących z roztopów. 
Dlatego są zainteresowani 

Ograniczenia  
w korzystaniu z ROD

więcej na str. 8
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Nie wolno wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na teren ROD, chyba że 
zgodę wyrazi walne zebranie ROD. Taka jest generalna zasada, która 
zawarta jest w § 68 pkt 6 regulaminu ROD. 

Wjazd na teren ROD

Nowa rzeczywistość

Epidemia spowodowała, że 
wszyscy obudziliśmy się  
w nowej, niezwykłej rzeczy-

wistości. Dotyczyło to zarówno 
zagrożeń, jak i prawa. Wprowa-
dzane w nadzwyczajnym tempie 
przepisy przeciwepidemiologicz-
ne wywołały problemy przy ich 
interpretacji. Praktycznie z dnia 
na dzień ograniczono swobodę 
przemieszczania się. Całe obszary 
miast, m.in. służące rekreacji, za-
mknięto dla mieszkańców. 

Choć dziś niewiele osób  
o tym pamięta, problem do-
tknął również działkowców. 

Media donosiły o policji i straży 

Od tej zasady są dwa wyjątki:

1Wjazd pojazdów mecha-
nicznych dowożących do 
działki nawozy, mate-

riały budowlane itp. wyłącz-
nie na zasadach określonych 
przez zarząd ROD (§ 69 regu-
laminu ROD). 

Każdy działkowiec od 
czasu do czasu ma potrzebę 
dowiezienia do działki nie-
zbędnych materiałów ogrod-
niczych, nawozów czy mate-
riałów budowlanych i innych, 
które ze względu na swoją 
masę i wymiary stanowią 
trudność w dostarczeniu do 
działki w sposób inny, niż tyl-
ko korzystając z samochodu. 
Zasady wjazdu na teren ogro-
du, w tym przypadku dotyczą-

ce trasy dojazdu, maksymalnej 
masy pojazdu wraz z ładunkiem 
itp., określa zarząd ogrodu.

2Wjazd na teren ROD osób 
niepełnosprawnych ruchowo 
oraz pojazdów dowożących 

te osoby do działki (§ 70 regula-
minu ROD).

Z tego uprawnienia skorzystać 
mogą wyłącznie osoby, których 
niepełnosprawność została po-
twierdzona odpowiednim orze-
czeniem lekarza orzecznika, po-
siadający jednocześnie trudności 
w samodzielnym poruszaniu się. 

Przepisy związkowe nie okre-
ślają konkretnie stopnia niepeł-
nosprawności, który obligatoryj-
nie uprawniałby do wjazdu na 
teren ROD. Podstawą posiadania 
tego prawa jest spełnienie wy-

mienionych powyżej warun-
ków. Formalności związane  
z umożliwieniem wjazdu na 
teren ogrodu należy dopełnić  
w zarządzie ROD.

Działkowiec uprawniony 
do wjazdu na teren ROD może 
parkować swój pojazd na tere-
nie działki, jeśli wyposaży ją  
w miejsce postojowe. 

ZRS

Obostrzenia związane z epidemią szczególnie 
dotkliwe dotknęły mieszkańców miast. Na kilka 
tygodni zostali zamknięci w mieszkaniach. 
Działkowcy należeli do szczęśliwców. Dla ich 
rodzin ROD pozostały otwarte, choć wcale nie  
było to takie oczywiste. Istotne okazały się 
działania PZD.

mie marca i kwietnia problem stał 
się udziałem wielu ROD. Sytuacja 
była tym bardziej poważna, że 
okres wiosenny ma szczególne 
znaczenie w przygotowaniu dzia-
łek na cały sezon, a w kraju zapa-
nowała susza. 

Reakcja PZD

Jeszcze zanim koronawirus 
pojawił się w Polsce, już wia-
domo było, że najbardziej 

zagraża seniorom. Mając świado-
mość ich liczby wśród działkow-
ców, PZD bardzo wcześnie roz-
począł przygotowania do zmian 
w funkcjonowaniu ROD. Najle-
piej obrazuje to fakt, że pierwsze 
rozporządzenie Ministra Zdro-
wia ws. ograniczeń związanych  
z COVID-19 ogłoszono 14 marca, 
pierwsza zaś „covidowa” uchwa-
ła Krajowego Zarządu PZD, m.in. 
przesuwająca terminy walnych 
zebrań w ROD, ukazała się 3 dni 
wcześniej, tj. 11 marca. 

W raz z rozwojem epide-
mii PZD wprowadzał 
kolejne rozwiązania. 

Miały one na celu bezpieczeństwo 
działkowców oraz stworzenie wa-
runków dla utrzymania bieżącego 
funkcjonowania ROD. Zarządom 
udostępniono komunikaty doty-
czące zachowania się w czasie 
pandemii, wprowadzano również 
kolejne regulacje wewnętrzne. 
Brak walnych zebrań ustalających 
opłaty ogrodowe, zachwiał finan-
sami ogrodów. Groziło to m.in. 
blokadą dostaw mediów. KZ PZD 
wprowadził zatem możliwość po-
bierania zaliczek od działkowców.

Z perspektywy czasu widać, 
że szczególnie istotna oka-
zała się jednak decyzja  

o ograniczeniu dostępu do tere-
nów ROD. 26 marca uchwałą KZ 
PZD wprowadzono zasadę, że do-
stęp do ROD mają wyłącznie dział-
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– oazy życia w czasach epidemii
ROD

PZD dla ROD
Polski Związek Działkowców przeznacza znaczne kwoty na 
rzecz rodzinnych ogrodów działkowych, funkcjonujących  
w jego strukturach w formie dotacji i pożyczek.

W okresie obejmującym 2019 r. i półrocze 2020 r. przekazano:
3 pożyczki dla 68 ROD na kwotę 3 332 100 złotych. Są to środki, którymi 

dysponuje KZ PZD w ramach Funduszu Samopomocowego PZD;
3	dotacje dla 628 ROD na kwotę 5 460 183 złote. Są to środki, który-

mi dysponuje KZ PZD oraz OZ PZD w ramach środków na krajowym  
i okręgowych Funduszach Rozwoju ROD. 

Powyższe oznacza, że rodzinne ogrody działkowe mogły uruchomić 
blisko 8 800 tys. złotych na realizację inwestycji i remontów w ROD, które 
wpłyną na poprawę funkcjonowania ROD i użytkowania działek przez dział-
kowców. MARIOLA KOBYLIŃSKA

miejskiej, których przedstawi-
ciele wkraczali do ROD i żąda-
li opuszczenia działek, grożąc 
mandatami. Pojawiły się migawki 
z radiowozami u bram ogrodów. 
Wchodzący do ROD działkowców 
zawracano, z megafonów płynę-
ły komunikaty o zakazie wstępu. 
Samo opuszczenie mieszkania, by 
udać się na działkę narażało na 
grzywnę. 

T emat szeroko komentowa-
no w mediach. Niestety, ale 
w wielu przypadkach wy-

raźnie zabrakło wiedzy. Zdarzały 
się uproszczenia – ROD stawiano 
w jednym szeregu z innymi tere-
nami zielonymi, parkami czy pla-
cami zabaw. W efekcie, na przeło-

kowcy i członkowie ich rodzin.  
Z użytku wyłączono tereny wspól-
ne, jak place zabaw, świetlice itp., 
na alejkach wprowadzono obowią-
zek noszenia maseczek. 

Wszystko zamknięte,  
ROD działają

D zięki tym rozwiązaniom, 
gdy zaistniały próby cał-
kowitego zamykania ogro-

dów, działkowcy mieli argumenty, 
by wykazać bezpodstawność ta-
kich działań. 

3 kwietnia, reagując na przy-
padki usuwania działkowców 
z ogrodów oraz błędne publi-

kacje i komentarze w mediach, KZ 
PZD wydał komunikat ws. sytuacji 
prawnej działkowców. Przywołu-
jąc przepisy ustawy, wykazał brak 
podstaw dla negowania legalności 
pobytu użytkowników na dział-
kach. W komunikacie przywołano 
też regulacje, które w ramach swe-
go samorządu działkowcy wdroży-
li, by chronić się przed zagroże-
niem. Przedstawiając argumenty 
prawne, KZ PZD oficjalnie wystą-
pił do Komendanta Głównego Po-
licji o skierowanie do podległych 
mu jednostek wytycznych nt. sytu-
acji prawnej działkowców.

Polskie RODOS  
lepsze niż greckie

K omunikat KZ PZD spo-
tkał się z szerokim od-
dźwiękiem. Przytaczany  

w mediach, szybko dotarł do ogółu 
społeczeństwa. Dzięki temu dział-
kowcy zyskali wiedzę na temat 
swych praw. Interpretacja PZD zo-
stała również przyjęta przez wła-
dze. Interwencja KGP wygasiła 
przypadki nadinterpretacji prze-
pisów rozporządzenia Rady Mini-
strów w stosunku do ROD. Ogrody 
pozostały dostępne dla działkow-
ców i ich rodzin. 

D ziałki w ROD stały się 
jednym z niewielu miejsc, 
gdzie mieszkańcy miast 

mogli legalnie i bezpiecznie ode-
tchnąć świeżym powietrzem  
i zażyć ruchu. W kraju jest ok. 
1 miliona działek. Jeżeli liczyć 
działkowców z rodzinami, to moż-
na śmiało zakładać, że ROD po-
zwoliły przetrwać czas blokady 
kilku milionom Polaków. Czy miało 
to znaczenie dla ograniczenia roz-
miarów epidemii? Pewnie nigdy 
się nie dowiemy jak bardzo, ale 
wydaje się oczywiste, że musiało 
to wpłynąć na skalę przestrzega-
nia „narodowej kwarantanny”. 
Gdyby nie ROD, dla milionów osób 
pokusa łamania obostrzeń byłaby 
dużo większa. W czasie epidemii 
dostęp do terenu pozwalającego 
na bezpieczny, bo w odizolowaniu 
od obcych, pobyt na powietrzu, 
nabrał niezwykłej wartości. Nic 
zatem dziwnego, że polskie RO-
DOS (rodzinne ogrody działkowe 
otoczone siatką) stały się bardziej 
atrakcyjne niż grecka wyspa.

Obiekt pożądania  
– działka w ROD

D la sukcesu, jakim było 
uniknięcie zamykania 
ogrodów, olbrzymie zna-

czenie miała postawa działkow-
ców. Zaakceptowali konieczność 
ograniczania w ogrodzie aktywno-
ści do własnej działki. Powszech-
nie rozumiano powagę sytuacji. 
Wielu z nich szybko dostrzegło, 
że jako posiadacze działek, na tle 
innych mieszkańców miast zna-
leźli się w wyjątkowo korzystnej 
sytuacji. Zresztą nawet jeżeli po-
czątkowo ktoś tego nie zauważył, 
to wkrótce raczej nie miał wyboru. 
Epidemia koronawirusa sprawi-
ła, że zainteresowanie ogródkami 
działkowymi znacznie wzrosło  
i coraz więcej ludzi pyta o możli-
wość nabycia działki w ROD.   
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B. PIECH
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Z powyższych danych wynika, iż 
w 2019 r. 496 ROD uzyskało 
pomoc ze środków zewnętrz-
nych, co stanowi 10% wszyst-

kich ROD w Polsce, na łączną kwotę 
ponad 6,8 mln zł. Wsparcie finanso-
we dla ROD było udzielane zarówno  
w formie dotacji gminnych, jak i po-
przez pomoc rzeczową. Ponadto, 
ogrody korzystały z budżetów oby-
watelskich, gdzie to gminy realizowa-
ły zadania dla ogrodów. Pomoc była 
udzielana w szczególności na budowę 
nowej lub modernizację istniejącej 
infrastruktury ogrodowej, wymianę 

Pomoc zewnętrzna  
dla ROD w 2019 roku
W dniu 7 kwietnia br. członkowie Krajowego Zarządu PZD 
przeanalizowali informacje w zakresie wsparcia ROD  
ze środków gminnych w 2019 roku.

oraz budowę sieci wodociągowych, 
energetycznych, parkingów, ogrodzeń, 
placów zabaw oraz domów działkow-
ca. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 
r., która w art. 17 daje gminom podsta-
wę prawną do świadczenia tego typu 
pomocy. Samorządy pomagały także w 
organizacji dni działkowca, dożynkach 
czy sponsorowaniu nagród w działko-
wych konkursach.

D ziałalność wielu gmin  
i miast w 2019 r. zasługu-
je na podziękowania, gdyż 
dzięki nim ogrody mogą się 

rozwijać i służyć nie tylko działkowcom, 
ale i całemu społeczeństwu. Podzię-
kowania należą się także wszystkim 
strukturom Związku, które angażowały 
się w pozyskanie tych środków.

N ajbliższe miesiące będą 
bardzo trudne dla nas 
wszystkich, jednakże Zwią-
zek ma nadzieję, iż włoda-

rze miast nie zapomną o potrzebach 
ROD i działkowców i w dalszym ciągu 
będą udzielać wsparcia finansowego, 
zwłaszcza teraz, gdy dla wielu działka 
będzie miała w szczególności charakter 
socjalny i zdrowotny. AR

dokończenie ze  str. 1

Gdy braknie wody

Woda w przyrodzie znajduje się  
w ciągłym obiegu. Wyparowuje  
z powierzchni ziemi, wysyca 
atmosferę w postaci mgły i skrapla 
się – powraca deszczem. Jednak 
deszcz deszczowi nie jest równy. 
Najwięcej wody pozwoli zatrzymać  
w glebie i dostarczy roślinom 
powolny, długotrwały opad. 
Zbawieniem może być dżdżysty 
wieczór lub szemrzący za oknem 
przez noc cichy deszcz – tak rzadki 
w ostatnim czasie. Nagłe ulewy 
– krótkie intensywne opady, nie 
dostarczają roślinom wody, zdążą 
zaledwie zwilżyć płytko glebę  
i spływają z powierzchni, zasilając 
zasoby wód podziemnych. Podczas 
krótkiej ulewy, potrafi spaść z nieba 
nawet kilka lub kilkanaście litrów 
wody na jeden metr kwadratowy. 
Deszcz spadnie na trawnik, rabatę, 
ale również na dach twojej altany  
i konstrukcję szklarni.

Czas złapać deszcz!
 Kilka słów o deszczówce:

• Woda deszczowa spada nam z nieba zu-
pełnie za darmo, a w pewnych regionach 
kraju (nieuprzemysłowionych), jest to 
woda idealna do podlewania roślin, do-
karmiania pozakorzeniowego oraz wy-
konania preparatów do ochrony roślin.

• Jest wodą miękką – to znaczy, że cha-
rakteryzuje się niską zawartością jo-
nów, których nadmierna ilość mogłaby 
powodować zasolenie gleby.

• Ma odczyn bliski obojętnemu lub lekko 
kwaśny, więc z powodzeniem można pod-
lewać nią wszystkie gatunki roślin (rów-
nież te kwasolubne).

•  Wodę zebraną z dachu magazynuje się  
w pojemnikach, dzięki czemu ma tempe-
raturę zbliżoną do otoczenia. Podlewając 
rośliny w dni upalne unika się tzw. szoku 
termicznego, jaki może wystąpić w przy-
padku podlewania wodą o znacznie niż-
szej temperaturze niż panująca w otocze-
niu – wprost z wodociągu.

• Wykorzystanie deszczówki na działce 
ogranicza zużycie wody wodociągowej, co 
ma znaczenie w ochronie zasobów natu-
ralnych przyrody.

Zużycie wody na działce
Woda do podlewania ogrodu nie musi speł-

niać tak surowych wymagań jak woda pitna 
z wodociągu. Zużycie wody do pielęgnacji 
upraw w ciągu roku jest znaczne i stanowi 
istotną część kosztów utrzymania ogrodu 
działkowego.

Jeśli przyjmiemy, że w sezonie wegetacyj-
nym podlewamy rośliny przez ok. 100 dni, zu-
żywając codziennie średnio 10 litrów wody na 
jeden metr kwadratowy powierzchni zagonu, 
to na działce o powierzchni np. 200 m2 rocznie 
zużyjemy 200 000 litrów wody (200 m3), a to 
jest koszt blisko 1000 zł.

Warto zbierać deszczówkę
Woda deszczowa na działkach może 

być zastosowana nie tylko do pielęgnacji 
roślin, nadaje się również do mycia i prac 
higieniczno-porządkowych. Wielokierunko-
we wykorzystanie deszczówki, pozwala na 
oszczędności w budżecie domowym. Dlatego 
retencjonowanie wody opadowej na działkach 
staje się coraz bardziej popularne.

Polska leży w umiarkowanie wilgotnych 
warunkach klimatycznych, a średnie roczne 

opady wynoszą około 600–700 mm (w 2019 
r. średnia roczna suma opadów wyniosła  
556 mm). Oznacza to, że z dachu o powierzchni  
35 m2 można zebrać od 20 000 do 24 500 litrów 
wody rocznie.

 Jak „zatrzymać” wodę?
Niemal na każdym budynku do dachu zamo-

cowana jest rynna, do której w czasie deszczu  
z całej powierzchni dachu spływa woda. Naj-
prostszym sposobem zbierania deszczówki jest 
kierowanie wody za pomocą rury odprowadza-
jącej do zbiornika retencyjnego. Należy wziąć 
pod uwagę, że w rynnie gromadzą się liście, 
szczątki owadów, a często znajdują się tam na-
wet całe gniazda ptaków. Dlatego przy wylocie 
rynny trzeba umieścić filtr oczyszczający, który 
zatrzyma ewentualne zanieczyszczenia. Można 
w tym celu zastosować odpowiednio gęstą siatkę 
lub sito. Rolę filtra będzie spełniać nawet zwykła 
gaza lub cienkie rajstopy. W sklepach dostępne 
są również profesjonalne filtry węglowe.

Wykorzystując istniejącą już instalację 
można zastosować tzw. zbieracz, włączając go 
do orynnowania jako dodatkowy element rury 
spustowej. Specjalna rynienka albo króciec do 
umocowania węża elastycznego, odprowadza 
wodę do właściwego zbiornika. Jednak w ten 
sposób można zatrzymać jedynie część wody – 
ok. 60% całości opadów spływających z dachu.

 
Zbiorniki na deszczówkę

Każdy zbiornik powinien bezwzględnie być 
wykonany z solidnego materiału, który ogra-

niczy nadmierne nagrzewanie się wody. 
Zbiornik do przetrzymywania deszczów-
ki nie może być również przeźroczysty, 
aby dostęp światła nie stwarzał dobrych 
warunków do rozwoju glonów. Przy małej 
powierzchni dachu, np. altanki lub szklar-
ni, do zbierania wody deszczowej można 
wykorzystać zwykłą beczkę lub zbiorniki  
z tworzywa sztucznego.

 Wielkość zbiornika powinna być dosto-
sowana do powierzchni dachu, z którego 
będzie pozyskiwana woda. Zakłada się, że 
na każde 25 m2 powierzchni dachu, z której 
zbierana jest deszczówka, powinien przy-
padać w przybliżeniu 1 m3 (1000 l) objętości 
pojemnika.

Istnieje możliwość zakupu pojemnika 
naziemnego, który stawia się w pobliżu al-
tany. Można także zaopatrzyć się w zbior-
nik podziemny, który wkopuje się na głę-
bokość wysokości pojemnika i przysypuje 
warstwą ziemi, oszczędzając w ten sposób 
miejsce na działce. Zbiorniki naziemne wy-
stępują zwykle w czterech pojemnościach: 
750, 1100, 1500 i 2000 litrów, natomiast pod-
ziemne w dwóch: 2000 i 3000 litrów pojem-
ności. Istnieje możliwość łączenia wszyst-
kich zbiorników w baterie. 

Wody w ogrodzie nigdy nie jest za dużo. 
Zbierając i magazynując deszczówkę ła-
twiej ratować plony, zwłaszcza w okresach 
z ograniczoną ilością opadów czy podczas 
suszy.  

DR INŻ. ANNA EWA MICHOWSKA
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Bezśnieżna zima.
Wiosna z długimi okresami bez opadów.

Wiatr i słońce.
Jest susza.
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Stary Statut, nowe zasady 
Od początku epidemii Krajowy 

Zarząd PZD dostosowywał reguły 
funkcjonowania ROD do wyjątkowej 
sytuacji. Prowadzono też analizy nad 
alternatywnymi modelami organizacji 
WZ. Uznano, że warunki wymusza-
ją szukanie w Statucie PZD podstaw 
do nowych, nadzwyczajnych zasad 
przeprowadzenia WZ. Efektem ana-
liz był wniosek, że w obecnym stanie 
prawnym, poza przeprowadzeniem 
(w mniejszych ROD) WZ na zasadach 
wynikających wprost ze Statutu PZD, 
możliwe jest przyjęcie opcji: 
- odbycia WZ/KD ROD w trybie powo-

łania organów komisarycznych (ana-
logiczne zastosowanie § 41 w zw. z  43 
Statutu PZD), 

-  szerszego zastąpienia WZ przez kon-
ferencję delegatów ROD (analogiczne 
zastosowanie  § 57 Statutu PZD), 

- całkowitej rezygnacji z przeprowa-
dzania WZ/KD ROD w 2020 r. (zasto-
sowanie wprost art. 34 ust. 1 ustawy  
o ROD),

Epidemia a walne zebrania ROD

-  odbycia WZ/KD w trybie zdalnym (art. 
10 ust. 1a prawa o stowarzyszeniach).
Propozycje te poddano konsultacjom  

z okręgowymi zarządami  i wieloma ROD. 
Ujawniły one znaczne zróżnicowanie 
oczekiwań i preferencji co do ewentual-
nych rozwiązań. Było to spowodowane 
przez różne czynniki. Najważniejszy 
– stopień nasilenia epidemii w poszcze-
gólnych regionach, inne to stan organi-
zacyjny (np. wielkość ROD), planowane 
inwestycje, sytuacja ekonomiczna ROD. 

Bezpieczeństwo najważniejsze 
Zróżnicowane potrzeby ROD spra-

wiły, że KR odstąpiła od wprowadzania 
jednolitych rozwiązań. Za optymalne 
przyjęto zaś wskazanie dopuszczalnych 
prawnie opcji i pozostawienie wyboru 
ROD – decyzję podejmie zarząd ROD. 
Termin na odbycie WZ w 2020 r. przesu-
nięto do 15 października br. Jednocze-
śnie KR PZD podkreśliła, że niezależnie 
od potrzeb ROD, najważniejszym kryte-
rium przy wyborze powinno być bezpie-
czeństwo działkowców.

Pełny tekst uchwał wraz z uzasadnie-
niem udostępniono na www.pzd.pl.

B. PIECH 
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1) przestrzegać obowiązujących przepisów PZD  
– § 9 ust. 2 regulaminu ROD;

2) użytkować działkę zgodnie z ustawą o ROD  
i regulaminem ROD – § 9 ust. 2 regulaminu ROD;

3) uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez 
uprawnione Statutem PZD organy PZD we 
wskazanych terminach, a w razie opóźnienia  
– wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi 
– § 9 ust. 2 regulaminu ROD;

4) zagospodarować i korzystać z działki zgodnie z jej 
przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać 
zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek 
przez sąsiadów – § 59 regulaminu ROD;

5) przywrócić stan zgodny z regulaminem ROD na 
działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze 
ogrodowej w razie naruszenia zasad wynikających 
z regulaminu – § 9 ust. 2 regulaminu ROD;

6) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji 
– § 9 ust. 2 oraz § 81 regulaminu ROD;

7) przestrzegać zasad współżycia społecznego  
– § 9 ust. 2 Regulaminu ROD;

8) otaczać opieką mienie ROD – § 9 ust. 2 regulaminu 
ROD;

9) kompostować odpady pochodzenia organicznego, 
a w szczególności pochodzące z działki części roślin 
– § 42 ust. 3 regulaminu ROD;

10) zawiadamiać na piśmie zarząd ROD o zamiarze 
budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany  

 działkowej – § 45 ust. 1 regulaminu ROD; 
11) ciąć i prześwietlać drzewa i krzewy, by gałęzie 

nie przekraczały granic działki – § 55 regulaminu 
ROD;

12) zwalczać na użytkowanej działce choroby  
i szkodniki roślin oraz chwasty przy zastosowaniu

 wyłącznie preparatów dopuszczonych do obrotu 
– § 56 regulaminu ROD;

13) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD  
– § 67 regulaminu ROD. 

ZRS

Czego nie może działkowiec:
w	 zamieszkiwać na działce – § 7 regulaminu ROD;
w	 prowadzić działalności gospodarczej – § 6 regulaminu ROD;
w	 wynajmować swojej działki lub altany osobom trzecim – § 6 regulaminu ROD;
w	 budować bramy czy furtki w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu lub w inny sposób naruszać 

infrastrukturę ogólną ogrodu – § 68 regulaminu ROD;
w	 samowolnie naruszać granic działki – § 40 regulaminu ROD;
w	 zwężać ciągów komunikacyjnych (alei i dróg ogrodowych) poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, 

krzewów i innych roślin – § 34 regulaminu ROD;
w	 wybudować altany ponadnormatywnej – § 44 regulaminu ROD;
w	 wjeżdżać na teren ROD osobowym pojazdem mechanicznym bez zgody walnego zebrania  

– § 68 regulaminu ROD;
w	 parkować pojazdów mechanicznych poza wyznaczonymi miejscami postojowymi bez zgody walnego 

zebrania – § 68 regulaminu ROD;
w		myć i naprawiać na terenie ROD pojazdów mechanicznych – § 68 regulaminu ROD;
w	stawiać na działce szop, komórek, toalet wolnostojących itp. – § 68 regulaminu ROD;
w	wrzucać do ogrodowych pojemników odpadów niepochodzących z działki – § 68 regulaminu ROD;
w	spalać na terenie ogrodu odpadów, w tym również pozostałości roślin – § 68 regulaminu ROD;
w	wprowadzać i trzymać na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca – § 68 regulaminu ROD;
w	prowadzić chowu zwierząt na działce bez zachowania zasad wskazanych w § 58 oraz § 37 regulaminu;
w	 usuwać z terenu działki drzew niebędących owocowymi bez odpowiedniego zezwolenia 

– § 71 regulaminu ROD;
w	prowadzić upraw jednorodnych o charakterze produkcyjnym – § 68 regulaminu ROD;
w	uprawiać maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie RP – § 57 regulaminu ROD;
w	umieszczać na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego i innych tego typu 

wyrobów – § 51 regulaminu ROD. ZRS

1) zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie  
 obiekty i urządzenia na zasadach określonych w przepisach  
 powszechnie obowiązujących zgodnie z ustawą o ROD  
 i Regulaminem ROD – § 9 ust. 1 regulaminu ROD;

2) uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez   
 zarząd ROD lub okręgowy zarząd PZD – § 9 ust. 1   
 regulaminu ROD;

3) występować do zarządu ROD w sprawach dotyczących  
 zagospodarowania i użytkowania działki w ROD  
 – § 9 ust. 1 regulaminu ROD;

4) korzystać z terenu ogólnego oraz infrastruktury   
 ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach  
 określonych w regulaminie – art. 31 ustawy o ROD;

5) przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do   
 działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej w drodze   
 umowy – art. 41 ustawy o ROD;

6) wytyczyć powództwo o uznanie wypowiedzenia umowy  
 za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do działki   
 na poprzednich warunkach w terminie 30 dni od dnia   
 doręczenia pisma wypowiadającego umowę – art. 37   
 ust. 1 ustawy o ROD;

7)  do wynagrodzenia za znajdujące się na działce   
 nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiących   
 własność działkowca w razie wygaśnięcia prawa   
 do działki. Wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za  
 nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie  
 z prawem – art. 42 ust. 1 ustawy o ROD;

8) uczestniczyć w imprezach i uroczystościach    
 organizowanych przez zarząd ROD – § 9 ust. 1 

  regulaminu ROD;
9) będąc członkiem PZD – brać udział w walnym zebraniu  

 w ROD – § 14 ust. 1 pkt 1 statutu PZD;
10)  będąc członkiem PZD – wybierać i być wybieranym do   

 organów PZD – § 14 ust. 1 pkt 2 statutu PZD;
11)  będąc członkiem PZD – zwracać się do organów PZD
  o ochronę swoich praw i interesów w zakresie   

 członkostwa w PZD i prawa do działki – § 14 ust. 1 pkt 4  
 Statutu PZD;

12)  będąc członkiem PZD – składać odwołania od uchwał   
 organów PZD bezpośrednio dotyczących jego osoby  
 – § 14 ust. 1 pkt 6 statutu PZD;

13)  będąc członkiem PZD – brać udział w posiedzeniu   
 organu PZD, na którym podejmowana jest uchwała   
 dotycząca jego członkostwa w PZD w pierwszej instancji  
 – § 14 ust. 1 pkt 7 statutu PZD;

14)  będąc członkiem PZD – wglądu do dokumentacji   
 dotyczącej jego członkostwa – § 14 ust. 1 pkt 9 statutu  
 PZD. ZRS

Działkowiec ma prawo:

Działkowiec ma obowiązek:
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Traktowanie przez działkowców altan 
ogrodowych jako pensjonatów turystycz-
nych lub tanie kwatery pracownicze, 
stanowi przykład rażącego naruszenia 
prawa. Jest to naruszenie zakazu prowa-
dzenia działalności gospodarczej z wyko-
rzystaniem działek, którego naruszenie 
jest jedną z głównych podstaw wypowie-
dzenia prawa do działki. 

Działalność „hotelarska” stanowi 
działalność gospodarczą i wiąże się  
z obowiązkiem jej rejestracji, a zatem 
również wykonywaniem obowiązków 
związanych z odprowadzaniem składek 
należnych na ubezpieczenie społeczne 
oraz rozliczania podatków. 

Zjawisko to znane jest również samo-
rządom terytorialnym, które krytycznie 
oceniają tego typu działalność i wycią-

gają adekwatne wnioski. Wobec czego  
w takich przypadkach ogrody mają utrud-
nioną współpracę z władzami samo-
rządowymi i nie mogą liczyć na dotacje  
i wsparcie przeznaczone na rozwój ogro-
dów. Krytycznie na ten proceder patrzą 
również inni działkowcy, których skargi 
w tych sprawach coraz liczniej wpływają 
do organów wyższych. W tym kontekście 
warto wspomnieć, że działkowcy korzy-
stają z działek na specjalnych zasadach, 
są z tego tytułu zwolnieni z obowiązku 
odprowadzania podatków. Postępowanie 
polegające na wykorzystywaniu działki 
na potrzeby prowadzenia biznesu przez 
szczątkowy ułamek działkowców, wyrzą-
dza wielką krzywdę innym działkowcom 
i ich opinii w społeczeństwie. W dobie 
drastycznego wzrostu zapotrzebowania 

na działki, wszyscy działkowcy powinni 
być wdzięczni za swoje działki i korzystać 
z nich zgodnie z przeznaczeniem.

Jest to szczególnie istotne w związ-
ku z trwającym sezonem urlopowym, 
w czasie którego zarządy ROD powinny 
zwracać szczególną uwagę na te zjawiska  
i natychmiast na nie reagować. Trzeba 
przypomnieć, że działkowcy korzystają 
z działek na szczególnych warunkach  
i każdy przypadek łamania prawa wy-
rządza szkody społeczności działkowej 
i jej postrzeganiu przez społeczeństwo. 
To do zarządów ROD należy w pierwszej 
kolejności pilnowanie, by w kierowanym 
przez nich ogrodzie działkowym przypad-
ki zarobkowego wykorzystania działek 
nie miały miejsca.

Z badań przeprowadzonych przez 
jednostkę krajową PZD wynika, że w te-
gorocznym sezonie urlopowym co praw-
da nie powinniśmy mieć do czynienia  
z tego typu działalnością na skalę znaną  
z poprzednich lat. Epidemia pokrzyżowa-
ła plany urlopowe wielu Polaków, dlate-
go też tegoroczny sezon urlopowy może 
stanowić szansę i niepowtarzalną okazję 
do ostatecznej eliminacji tego zjawiska  
z rodzinnych ogrodów działkowych.

MARCIN JUSZCZEL

W ogrodach działkowych, szczególnie tych położonych 
w atrakcyjnych turystycznie rejonach, od kilku lat 
zauważalny jest wzrost niezgodnego z prawem procederu 
wynajmu altan ogrodowych dla turystów spędzających 
w ROD urlopy. Dotyczy to przede wszystkim ogrodów 
położonych nad morzem lub jeziorami, ale również  
w mniejszości w rejonach górskich.
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Działkowcy ponoszą corocznie opłaty 
ogrodowe ustalone przez walne 
zebranie (§ 144 Statutu PZD), w tym:
3 opłatę ogrodową dotyczącą 

wydatków na funkcjonowanie ROD; 
3  opłatę ogrodową energetyczną, 

która obowiązuje działkowców 
korzystających z ogrodowej sieci 
energetycznej;

3  opłatę ogrodową wodną, 
która obowiązuje działkowców 
korzystających z ogrodowej sieci 
wodnej;

3 opłatę za wywóz odpadów z terenu 
ROD;

3 opłatę tytułem partycypacji 
w zadaniu inwestycyjnym lub 
remontowym, o ile takie zadanie 
jest realizowane w ROD;

3  opłatę ogrodową na pokrycie 
kosztów wynikających z tytułu 
prawnego od nieruchomości zajętej 
przez ROD, jeśli PZD korzysta z niej 
odpłatnie. 

Ponadto, jeśli działkowiec korzysta  
z ogrodowej sieci energetycznej i 
wodnej ponosi opłatę za zużycie prądu 
i wody. Zwykle rozliczenie tych opłat 
następuje według wskazań podlicznika. 
Terminy płatności ustala zarząd ROD.
Każdy nowy działkowiec, w roku 
nabycia prawa do działki wnosi 
ponadto dwie jednorazowe opłaty 
ogrodowe:
1. opłatę przeznaczoną na inwestycje, 

remonty i bieżącą konserwację 
infrastruktury ustalanej w 
wysokości proporcjonalnej do 
wartości infrastruktury ogrodowej 
przypadającej na jedną działkę w 
ROD. Opłatę tę ustala zarząd ROD 
(§147 ust.1 pkt 1 Statutu PZD); 

2.  opłatę ogrodową wstępną ustalaną 
przez okręgową radę zgodnie  
z § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD.  
Ta opłata w całości jest 
przeznaczona na zasilenie Funduszu 
Oświatowego, z którego środki są 

potem wykorzystywane przede 
wszystkim na pokrycie koszów 
szkoleń prowadzonych przez 
Związek dla wnoszących tę opłatę 
nowych działkowców, szkoleń 
i pokazów dla działkowców, 
wydawanie literatury fachowej 
celem upowszechniania wiedzy 
ogrodniczej, prowadzenie 
poradnictwa i konkursów oraz 
na działalność instruktorów 
ogrodniczych. Dodatkowo, każdy 
nowy działkowiec zaopatrywany jest 
bezpłatnie w roczną prenumeratę 
miesięcznika „działkowiec”, 
książkę „Poradnik początkującego 
działkowca”, Statut PZD oraz 
Regulamin ROD.
Ponadto działkowiec, członek 

PZD, opłaca każdego roku składkę 
członkowską, w kwocie ustalonej 
przez KR PZD. W roku 2020 zł składka 
członkowska wynosi 6 zł. 

ZRS

Zwierzęta na działce
Hodowla zwierząt na działce w ROD musi być zgodna 
z przepisami Regulaminu ROD, ale także  
z odrębnie obowiązującymi przepisami,  
w szczególności przepisami prawa lokalnego oraz  
z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych 
i higienicznych. Działkowiec ponosi odpowiedzialność 
za szkody spowodowane w związku z hodowlą  
i posiadaniem zwierząt na działce w ROD.

W ramach obowiązujących zakazów porządkowych, zgodnie z § 68 pkt 
10 Regulaminu ROD, zabronione jest stałe utrzymywanie kotów i psów 
na działce. Zabronione jest również wyprowadzanie i trzymanie na 
terenie ROD psa bez smyczy i kagańca. Oznacza to, że psy i koty powinny 
przebywać na działce podczas obecności swoich właścicieli, dodatkowo 
psy powinny być na smyczy i w kagańcu. 

Regulamin ROD w § 37 i 58 określa także warunki hodowli kur, 
gołębi, królików oraz pszczół:
w  pszczoły w ROD mogą być hodowane pod warunkiem wyrażenia  

w formie uchwały zgody na ich hodowlę przez walne zebranie 
ROD. Hodowla organizowana może być wyłącznie w formie pasieki, 
wydzielonej z terenu ogólnego ROD i odizolowanej od pozostałej części 
ogrodu żywopłotem lub ekranem o wysokości min. 3 m; 

w  gołębie mogą być hodowane na działce w ROD, pod warunkiem 
wyrażenia w formie uchwały zgody na ich hodowlę przez walne 
zebranie ROD. Dopuszczalną liczbę gołębi w hodowli określa zarząd 
ROD. Hodowla nie może być prowadzona w odległości do 5 km od 
granicy lotniska;

w  kury i króliki mogą być hodowane na działce w ROD, przy czym 
dopuszczalną liczbę zwierząt w hodowli określa zarząd ROD. 

Uwaga! Pomieszczenia, w których trzymane są gołębie, kury czy króliki 
stanowią integralną część altany działkowej i wliczane są do jej całkowitej 
powierzchni (tj. łączna powierzchnia nie może przekroczyć 35 m²). 
Niedopuszczalne jest więc budowanie wolnostojących gołębników, 
kurników czy królikarni. ANNA MIODUSZEWSKA

Szambo na działce
Działka w ROD może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe,  
tzw. szambo. Możliwość wyposażenia działki w taki zbiornik jest dostępna 
po spełnieniu szeregu wymagań zawartych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego. Właściwe regulacje odnajdziemy w regulaminie ROD,  
a dokładniej w § 43, który ustanawia podstawowe zasady, jakie muszą zostać 
zachowane, aby móc legalnie wybudować na działce zbiornik na nieczystości. 
Zamiar wybudowania szamba na działce w ROD należy więc zgłosić zarządowi 
ROD wraz z doręczeniem rysunku sytuacyjnego dot. umiejscowienia zbiornika 
na działce. Wybrane przez działkowca miejsce musi zapewniać ponadto 
swobodny dostęp wozu asenizacyjnego do odbioru nieczystości. MJ

Opłaty w ROD
Obowiązkiem działkowca jest pokrywanie kosztów funkcjonowania ROD w częściach 
przypadających na użytkowaną działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych  
(art. 33 ust. 1 ustawy o ROD oraz § 144 Statutu PZD). 

Altana zgodna z prawem

Ogrodzenie na działce w ROD
Zgodnie z przepisem § 40 Regulaminu ROD granice działki muszą być zgodne 
z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowane. Zgodnie zaś z § 51 
Regulaminu ROD, ogrodzenie działki nie może przekroczyć 1 m wysokości. 
Ogrodzenie powinno być ażurowe – nie powinny to być więc różnego rodzaju panele 
betonowe czy drewniane – pełne. Niedopuszczalne jest umieszczanie na ogrodzeniu 
ostro zakończonych elementów, ale także drutu kolczastego oraz innych podobnych, 
niebezpiecznych elementów. Od zasad tych nie ma wyjątków. ANNA MIODUSZEWSKA

Jeżeli dopuszczalna powierzchnia tarasu 
zostanie przekroczona, to jego powierzchnię 
należy wliczyć do dopuszczalnej powierzchni 

zabudowy altany, zatem wówczas altana 
łącznie z tarasem mogą mieć łącznie 
maksymalnie 35 m2. Przy takiej powierzchni 

zabudowy altana działkowa może stanowić 
również konstrukcję piętrową o wysokości 
do 5 m przy dachu stromym i do 4 m przy 
dachu płaskim.

Budowa altan nie wymaga pozwolenia 
na budowę, ale o zamiarze budowy należy 
powiadomić w formie pisemnej zarząd 
ROD, załączając rysunek uwzględniający 
powierzchnię jej zabudowy i wysokość 
oraz usytuowanie względem granic działki  
w odległości co najmniej 3 metrów. MJ

Zgodnie z obowiązującymi normami powierzchnia zabudowy altany 
nie może przekroczyć 35 m2. Nie wlicza się do niej powierzchni tarasu, 
werandy lub ganku, jeżeli nie przekroczą wymiaru 12 m2 (tzn., że 
całkowita powierzchnia altany i tarasu/werandy łącznie nie może 
przekroczyć 47 m2). 

Wynajmowanie altan ogrodowych
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uzyskaniem od Państwa wsparcia 
finansowego na dofinansowanie 
zakupu ww. urządzeń, umożliwia-
jących racjonalne gospodarowanie 
wodą na działkach ogrodowych. 

Prezes PZD w swoim piśmie 
podkreślił również, że Związek od 
lat podejmuje działania na rzecz 
ochrony środowiska i poprawy kli-
matu, o czym świadczy wiele bro-
szur, materiałów publikowanych w 
wydawnictwach związkowych oraz 
programów PZD, w tym Otwarty 
Program Klimatyczny PZD. W pro-
gramie tym, PZD promuje oszczęd-
ne i racjonalne gospodarowanie 
wodą, co spełnia wymogi programu 
„Moja Woda”. 

W ROD wiele działek jest wy-
posażanych przez działkowców w 
urządzenia magazynujące wodę na 
potrzeby prowadzonych upraw. Za-
sadne jest zatem przyjęcie, że w ska-
li makro umożliwienie działkowcom 
gromadzenia wody – deszczówki 
dałoby lepsze rezultaty niż stworze-
nie takiej możliwości wyłącznie dla 
właścicieli domów jednorodzinnych. 
Wydawałoby się, że celem programu 
miała być pomoc ludziom i zrobienie 
czegoś dobrego dla klimatu. Patrząc 
jednak na grupę beneficjentów, któ-
rzy mają dostać dofinansowanie, 
wygląda na to, że program ten nie 
miał na celu udzielenia realnej po-
mocy w walce z suszą, lecz wyłącz-
nie obdarowanie pewnej grupy lu-
dzi, w dodatku bardziej zamożnych 
od działkowców. 

W dniu 10 lipca 2020 r. Minister-
stwo Klimatu udzieliło odpowie-
dzi na ww. wystąpienie Prezesa, 
w której odmówiło objęcia ROD  
i działkowców programem „Moja 
Woda”. PZD bardzo ubolewa nad 
tym, że taka zapadła decyzja w re-
sorcie. Mimo że Związek pozytyw-
nie przyjmuje zapowiedź Minister-
stwa, że ewentualne dalsze wersje 
programu „Moja Woda” będą ad-
resowane również do podmiotów 
zbiorowych, w tym działkowców 
lub ich organizacji, to jednak jest 
rozczarowany tym, że po raz kolej-
ny pominięto, a wręcz zlekceważo-
no ogrody działkowe. Nie dostrze-
żono ich potencjału ani faktu, że 
ROD są w prawie wszystkich mia-
stach w Polsce, w Związku zrze-
szonych jest ponad milion człon-
ków, których efekt prac odczuwa 
całe społeczeństwo. Przykładowo, 
działkowcy w swoich ogrodach 
sadzą liczne drzewa, które są naj-
tańszą i najskuteczniejszą bronią 
w walce ze smogiem, a w konse-
kwencji postępującymi zmianami 
klimatycznymi. 

Liczymy zatem, że rząd dostrze-
że w końcu ogromny potencjał 
ogrodów działkowych w zakresie 
ochrony środowiska i będzie za-
interesowany współdziałaniem ze 
Związkiem oraz działkowcami na 
rzecz oszczędnego gospodarowa-
nia wodą i tym samym na rzecz po-
prawy klimatu. 

MAP

PZD ws. programu „Moja Woda”

dokończenie ze  str. 1
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STAN POSIADANIA PZD

W ostatnim czasie pojawiają się 
informacje dotyczące przesyłek  
z Chin, zawierających 
nieoznakowane nasiona. 
Początkowo takie paczuszki 
pojawiły się w Stanach 
Zjednoczonych, następnie dotarły 
do Europy, a w końcu i do Polski.

W związku z pytaniami, które do 
nas trafiają, uprzejmie informujemy, 
że w przypadku otrzymania takiej 
paczki i jej otwarciu należy nasiona 
zniszczyć. Z punktu zachowania 
bezpieczeństwa fitosanitarnego, 
najprostszą i możliwą także do 
samodzielnego wykonania metodą 
jest spalenie tych nasion (najlepiej 
w piecu domowym lub kominku, 

ewentualnie metalowym pojemniku 
np. wiaderku (aby zachować 
również warunki bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego). Niemniej mając 
na uwadze inne możliwe zagrożenia 
(np. bioterroryzm) w naszej opinii, 
wskazane jest raczej nie otwieranie 
podejrzanych opakowań i zgłoszenie 
tej sprawy policji lub do zespołu 
zarządzania kryzysowego, działającego 
przy Wojewodzie.
 
Absolutnie nie należy takich nasion 
„wysiewać na próbę”. Nasiona 
o nieznanym pochodzeniu, a co 
najważniejsze, o nieznanym stratusie 
zdrowotnościowym (fitosanitarnym), 
mogą być źródłem nowych, nie 
występujących dotychczas w kraju/w 

Niechciane przesyłki z Chin
K rajowy Zarząd PZD, na podstawie zebranych  

i uzgodnionych danych z OZ PZD, przyjął stan 
posiadania rodzinnych ogrodów działkowych na 

dzień 31.12.2019 r.

Poszczególne dane przedstawiają się następująco:

6             Zielona Rzeczpospolita   www.pzd.pl

W ostatnim okresie wiele osób otrzymuje pocztą przesyłki z Chin, których nie zamawiały. Zawierają 
one nieoznakowane nasiona. W tej sprawie komunikat, wydała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa. Publikujemy go poniżej.

Przedmiotowe dane są corocznie przekazywane do Głównego Urzędu Staty-
stycznego, a także publikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD. AR/WGG

Realizacja inwestycji  
i remontów w ROD w 2019 roku
Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca br. Krajowa Rada PZD zapoznała się z analizą  
w sprawie zrealizowanych w PZD inwestycji i remontów w ROD w 2019 r.

W 2019 r. w 2 302 ogrodach dział-
kowych wykonano 3 843 zadania re-
montowo-inwestycyjne. Objęły one 
50% ogrodów w całej Polsce. ROD 
wybudowały nową infrastrukturę 
w ogrodach na łączną kwotę po-
nad 26,8 mln zł. Natomiast remon-
ty i modernizacje istniejącej już  
infrastruktury ogrodowej wy-
niosły prawie 33 mln zł. Łącznie  
w 2019 r. ogrody zrealizowały in-
westycje i remonty na kwotę pra-
wie 60 mln zł.

W badanym okresie wybudowa-
no bądź wyremontowano następu-
jącą infrastrukturę w ROD:
a) ogrodzenia – w 654 ROD,
b) sieć wodociągową – w 650 ROD,
c) sieć energetyczną  

– w 609 ROD,
d) domy działkowca/budynki 

administracyjne – w 718 ROD,
e) drogi i aleje – w 359 ROD,
f) zadania z zakresu ochrony 

środowiska, w tym pasy zieleni, 
kanalizacja, melioracja  
– w 136 ROD,

g) tereny rekreacyjne, place za-
baw, plenerowe siłownie 

 – w 83 ROD,
h) inne zadania towarzyszące 

inwestycjom, w tym tablice 
informacyjne, monitoring  
– w 483 ROD.
Z podanej wyżej kwoty, 83% wy-

datkowanych środków pochodziło  
z ogrodów, 7% pochodziło z wypła-
conych dotacji przyznanych przez 
organy wyższe PZD, natomiast 
10% pochodziło z tzw. źródeł ze-
wnętrznych, czyli od Skarbu Pań-
stwa lub gminy.

Przeprowadzone badanie po-
kazuje niewielki spadek realizo-
wanych zadań w stosunku do lat 
ubiegłych (w 2018 r. było 52% ROD 
objętych zadaniami). Jednakże  
z uwagi na obecnie trwający stan 
epidemii, który uniemożliwił odby-
wanie walnych zebrań członków 
ROD, oraz bezpośredni kontakt  
z zarządami ROD, trudno jest 
określić, czy faktycznie występuje 
tendencja zniżkowa w zakresie re-
alizacji zadań.

Pozytywnym aspektem prze-
prowadzonego badania jest wynik 
pomocy ze środków zewnętrznych 
w stosunku do wartości zadań ogó-
łem, który jest wyższy niż w latach 
poprzednich. Powyższe pokazu-
je, iż aktywność całego Związku  
w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych przynosi efekty. 
Dlatego te działania powinny być 
kontynuowane, tak aby w jak naj-
większym stopniu odciążać dział-
kowców od ponoszenia kosztów 
realizacji zadań. 

Krajowa Rada PZD podjęła 
uchwałę nr 5/IV/2020 r. w sprawie 
realizacji inwestycji i remontów  
w ROD w 2019 r., w której wska-
zano najważniejsze zadania dla 
wszystkich struktur PZD, tak aby 
zintensyfikować liczbę realizowa-
nych zadań w ogrodach. Duża rola 
spoczywa na kolegiach prezesów, 
które zostały powołane w szcze-
gólności do utrzymywania dobrych 
stosunków z samorządami. Ogrody 
muszą być dobrze zagospodarowa-
ne, aby swoim wyglądem broniły 
się przed likwidacjami, muszą być 

dobrze wkomponowane w urbani-
stykę miast. Związek natomiast 
musi poszukiwać nowych źródeł 
finansowania, gdyż obecne możli-
wości są niewystarczające. 

Przed wszystkimi struktura-
mi PZD jeszcze wiele pracy, jed-
nak aktywność całego Związku 
w zakresie inwestycji i remontów  
w ROD powinna przynieść korzy-
ści w latach następnych. Zadbane 
i dobrze wyposażone ogrody dział-
kowe, powinny stać się wizytówką 
nie tylko Związku, ale i wszystkich 
mieszkańców.

Panująca epidemia utrudnia od-
bywanie walnych zebrań członków 
PZD, a co za tym idzie, podejmo-
wanie decyzji w zakresie realizacji 
inwestycji i remontów ROD. Mamy 
jednak nadzieję, iż nadchodzący 
czas oraz regulacje przyjęte przez 
Związek, umożliwią przeprowa-
dzenie walnych zebrań we wszyst-
kich ROD, tak aby członkowie 
PZD mogli podejmować decyzje  
w zakresie realizacji inwestycji  
i remontów w ROD w 2020 r. AR

Liczba ROD – 4 614 
–	w tym liczba ROD stałych wynosi – 4 585, 
–	w tym liczba ROD czasowych wynosi – 29

Powierzchnia ROD  
– 40 248, 1560 ha

–	w tym powierzchnia ROD stałych wynosi 
– 40 162,9143 ha,

	 –	w tym powierzchnia ROD czasowych wynosi 
– 85,2417 ha,

Liczba działek – 906 209

Powierzchnia działek  
– 31 745,4136 ha
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION

UE agrofagów szkodliwych dla roślin. 
Takie organizmy (np. szkodniki, 
grzyby, bakterie wirusy i in.) stanowią 
potencjalne zagrożenie dla roślin 
uprawianych i rosnących w naturze 
na danym obszarze i przy korzystnych 
warunkach do rozwoju oraz braku 
naturalnych wrogów/czynników 
ograniczających, mogą zadomowić 
się, powodując straty gospodarcze  
i środowiskowe.  
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TECHNIKA PODLEWANIA 
ä Najlepsze efekty dla ro-

ślin i gleby daje nawad-
nianie kroplowe (system 
dostarczania wody bez-
pośrednio pod rośliny).

ä Podlewanie konewką jest 
pracochłonne i mało sku-
teczne, ze względu na 
płytkie zwilżanie gleby.

ä Użycie węża ogrodowego 
też nie jest korzystne, ze 
względu na niszczenie 
struktury gleby, brak 
oszczędnego wydatko-
wania wody i zbyt niską 
temperaturę wody.

ä	Zraszacze mogą pogar-
szać zdrowotność roślin, 
ponieważ mokra po-
wierzchnia liści sprzyja 
poparzeniom oraz roz-
wojowi chorób grzybo-
wych.

GŁĘBOKOŚĆ PODLEWANIA 
ä Gleba powinna być odpo-

wiednio zwilżona w okoli-

Bądź eko! Podlewaj z głową

cach strefy korzeniowej. 
Dla płytko korzeniących 
się roślin właściwa głębo-
kość zwilżenia to 10–15 
cm, średnio korzeniących 
się 15–22 cm, a dla tych 
roślin, które wytwarzają 
korzenie sięgające głębo-
ko w profil gleby wynosi 
25–35 cm i więcej.

ä Aby dostarczyć wodę 
na głębokość 10 cm, na-
leży równomiernie roz-
prowadzić 10 l wody na  
1 m2 powierzchni uprawy  
(i odpowiednio – na 25 
cm – 25 l wody/1 m2).

ä Płytkie podlewanie jest 
nieefektywne (lepiej rza-

 dziej a głębiej), ze wzglę-
du na duże straty (ewa-
poracja). Ponadto nie-
dobór wody sprawia, że 
korzenie ulegają defor-
macji (warzywa korze-
niowe) lub rośliny wytwa- 
rzają liczne drobne ko-
rzenie.

KIEDY PODLEWAĆ
ä Faza wzrostu Rośliny we 

wczesnej fazie wzrostu 
podlewa się obficie po po-
sadzeniu, a potem ogra-
nicza dostarczanie wody 
– sprzyja to rozwojowi 
systemu korzeniowego. 
Intensywne nawadnianie 
w tym okresie ogranicza 
rozrost korzeni, co obni-
ża wytrzymałość roślin 
na późniejsze susze.

ä Minimalna temperatu-
ra Wiosną nie powinno 
się podlewać, jeśli śred-
nia dobowa nie przekra-
cza 10°C, latem zaś nie 
zaleca się podlewania, 
gdy jest poniżej 16°C.

ä Najwięcej wody rośliny 
potrzebują w momen-
cie wschodów oraz in-
tensywnego przyrostu 
części użytkowych (two-
rzenie główek, przyrost 
korzeni, kwitnienie i wią-
zanie owoców).

PORA DNIA
Podlewać należy przed 

wieczorem (ew. późnym po-
południem).

Nigdy nie nawadnia się 
upraw w czasie pełnego na-
słonecznienia.

TEMPERATURA WODY
Należy wykorzystywać 

wodę o temperaturze otocze-

Wszyscy wiemy, że uprawy potrzebują nawadniania. Jednak ważne jest, aby 
rozważnie gospodarować wodą. Poniżej podano najważniejsze zasady racjo-
nalnego podlewania.
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Inwazyjne gatunki obce
Czy znacie inwazyjne gatunki obcego pochodzenia (IGO)? Są to organizmy, które rozprzestrzeniają się  
w sposób niekontrolowany w nowym dla siebie miejscu i środowisku. Łatwo się rozmnażają i wypierają 
gatunki rodzime oraz przekształcają zajęte siedliska, przez co mogą mieć negatywny i nieodwracalny 
wpływ na środowisko, gospodarkę lub zdrowie człowieka. Problem IGO jest ważny dla ogrodów działkowych, 
ponieważ również tam mogą pojawiać się obce gatunki roślin, które następnie przedostają się poza uprawy. 
Dlatego też Wydawnictwo „Działkowiec”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE (Program 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), zrealizowało w 2020 r. cykl artykułów o IGO na łamach miesięczników 
„działkowiec” oraz „Mój Ogródek”.

W cyklu tym ukazały się cztery artykuły:
w „Są groźne! Uważaj na inwazyjne ga-

tunki obce!” (numery 3’2020), w którym 
wyjaśniamy m.in. co to są IGO, skąd się bio-
rą, dlaczego są takie groźne, co zyskamy 
eliminując je, co warto o nich wiedzieć. Po-
dajemy też przykłady często występujących 
gatunków inwazyjnych. 

w „Dobre, bo polskie” (numery 5’2020),  
w którym zachęcamy do uprawy roślin nie-
inwazyjnych, które z powodzeniem zastą-
pią IGO w naszych ogrodach. Polecamy też 
konkretne, bezpieczne zamienniki o dużych 
walorach ozdobnych i użytkowych dla wy-
branych gatunków IGO.

w „Jak ograniczać inwazyjne gatunki 
obce?” (numery 6’2020), w którym wyja-
śniamy, w jaki sposób mogą rozprzestrze-
niać się IGO oraz jak skutecznie można je 
ograniczać i eliminować ze środowiska. 
Zapoznajemy też Czytelników z ciekawą 

historią rozprzestrzeniania się barszczu So-
snowskiego oraz z wyjątkowo trudnymi do 
trwałego usunięcia rdestowcami.

w „Państwo w sprawie roślin inwazyjnych” 
(numery 7’2020), w którym przedstawiamy 
różne inicjatywy i projekty, a także regulacje 
prawne, które mają zapobiegać wprowadza-
niu i rozprzestrzenianiu się IGO. Są to m.in.: 
opracowany przez Generalną Dyrekcję Ochro-
ny Środowiska ,,Kodeks dobrych praktyk  
– Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych ob-
cego pochodzenia”, Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, a także Rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1143/2014 z 22 października 2014 r.

Wymienione artykuły zostały też opubliko-
wane i są dostępne w witrynie internetowej 
Wydawnictwa „działkowiec”: www.dzialko-
wiec.com.pl.

Lekturę opisanych artykułów gorąco po-
lecamy wszystkim działkowcom i zarządom 

ROD, ponieważ dzięki temu można nabyć 
cenną wiedzę i świadomość ekologiczną, na-
uczyć się rozpoznawać gatunki obce i inwa-
zyjne pośród roślin, które uprawiamy oraz 
przestrzegać zasad z nimi związanych, dzię-
ki czemu przyczynimy się do ochrony naszej 
rodzimej przyrody!

SM

Szkolenia dla nowych działkowców 
pełnią ważną rolę. Program 
szkolenia wstępnego realizowany 
jest głównie w oparciu o zapisy 
„Otwartego Programu Oświatowego 
PZD”, przyjętego przez Krajową 
Radę PZD. 

Podczas szkoleń wstępnych nowi działkowcy 
poznają historię ruchu działkowego w Polsce, 
przepisy prawa obowiązującego w PZD, prawa 
i obowiązki działkowca i członka PZD, ale także 
zagadnienia związane z zagospodarowaniem, 
modernizacją działki i nowoczesnym użytkowaniem 
działki, uprawami i ekologią. Podczas szkoleń 
omawiane są również zasady dobrosąsiedzkie  
i współżycia społecznego.

Wszyscy nowi działkowcy wyposażani są na 
koszt Związku w wydawnictwa związkowe, w tym 
w Statut PZD i Regulamin ROD oraz niezbędny 
poradnik dedykowany dla działkowców, którzy 
rozpoczynają uprawnianie działki. Przekazywane 
są również ulotki i broszury dotyczące upraw na 
działce.

Odbycie szkolenia wstępnego przez nowe-
go działkowca bezpośrednio przekłada się na 
prawidłowe korzystanie z działki w ROD, bowiem 
ma on świadomość obowiązujących zasad, ale także 
doświadcza wiedzy praktycznej, która przekazywana 
jest przez instruktorów ogrodnictwa zatrudnionych w 
Okręgu oraz Społecznej Służby Instruktorskiej. 

Mimo pandemii, szkolenia dla nowych 
działkowców są realizowane. W celu skorzystania  
z niego, działkowcy mogą i powinni szukać infor-
macji o terminach szkoleń oraz przyjętej metodzie 
jego prowadzenia na stronach internetowych 
swoich Okręgów lub ogrodu, a także w mediach 
społecznościowych. ANNA MIODUSZEWSKA

Szkolenia dla nowych 
działkowców

nia, która jest retencjono-
wana w zbiorniku (najlepiej 
wodę deszczową). Zimna 
woda z wodociągu może po-
wodować szok termiczny, 
zwłaszcza w przypadku ro-
ślin ciepłolubnych.

ZASTOSOWANIE ŚCIÓŁEK
Wodę można „zatrzy-

mać” na dłużej, stosując 

ściółkowanie. Po wieczor-
nym nawadnianiu warto 
wokół roślin rozłożyć ściół-
kę np. ze świeżo skoszonej 
trawy lub innych ściółek 
organicznych. Taki zabieg 
ograniczy wyparowywanie 
wody z gleby i ułatwi przeni-
kanie wilgoci w głąb profilu 
glebowego.

DR INŻ. ANNA EWA MICHOWSKA
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Umowa to nie wszystko
Sprzedaż prawa do działki na-

stępuje w formie pisemnej z podpi-
sami notarialnie poświadczonymi. 
Niektórzy zapominają jednak, że 
to nie koniec formalności. Usta-
wa o ROD uzależniła skutecz-
ność umowy od zatwierdzenia jej 
przez stowarzyszenie ogrodowe. 
Bez tego umowa „nie działa”. Nie 
precyzuje jednak czasu, w jakim 
należy złożyć wniosek. Określa 
tylko termin na jego rozpatrzenie 
– dwa miesiące od złożenia. Jeżeli 
w tym czasie stowarzyszenie – w 
PZD organem właściwym jest za-
rząd ROD – nie zajmie stanowiska, 
umowa automatycznie staje się 
skuteczna.

Terminu brak, 
konsekwencje są 

Można domniemywać, że odstę-
pując od wprowadzania terminu 
na złożenie wniosku, ustawodaw-
ca działał świadomie. Zakładał, że 
strony umowy (zwłaszcza nabyw-
ca), będą niezwłocznie chciały ure-
gulować swoją sytuację prawną. 
Niestety, życie pokazało, że może 
być inaczej. Wcale nie tak rzadko 
strony zaniedbują dokończenia 
formalności. Powody są różne. Nie-
wiedza, lenistwo, ale częstokroć 
jest to efekt rozumowania – za-
płaciłem, więc jest moje i nikt nie 
będzie mi wystawiał certyfikatów.

Z pozoru banalna formalność 
może rodzić poważne konsekwen-
cje. W przypadku niewiedzy, suro-
we konsekwencje raczej nie grożą. 
Zwykle unikniemy ich składając 
wniosek, nawet mocno spóźniony. 
Jednak uporczywe uchylanie się 
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dokończenie ze  str. 1

od realizacji obowiązku może już 
skutkować poważnymi kłopotami. 
Zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 3 usta-
wy o ROD, stowarzyszenie ogro-
dowe może wypowiedzieć umowę 
m.in., jeżeli działkowiec oddał 
działkę lub jej część osobie trzeciej 
do płatnego lub bezpłatnego uży-
wania.

Ryzyko zbywcy
Jak wspomniano powyżej, do 

czasu zatwierdzenia, umowa „nie 
działa”. Zatem jeżeli działkowiec 
przekazał działkę nabywcy bez za-
twierdzenia umowy, to – zwłaszcza 
w przypadku długotrwałej zwłoki 
ze złożeniem wniosku – okolicz-
ność tę można uznać za odpowia-
dającą stanowi z art. 36 ust. 3 pkt 
3 ustawy o ROD. Wypowiedzenie 
byłoby wówczas skierowane do 
„starego” działkowca, bo to on 
(do czasu zatwierdzenia przenie-
sienia) pozostaje stroną stosunku  
z PZD/ROD.

Ryzyko nabywcy
Co więcej, długotrwałe zwleka-

nie ze złożeniem wniosku może 
spowodować, że późniejsza pró-
ba ratowania sytuacji przez jego 
złożenie, okaże się bezskuteczna.  
W najbardziej rażących przypad-
kach zwłoka ta może być pod-
stawą dla decyzji o odmowie za-
twierdzenia umowy przez zarząd 
ROD. Mianowicie, każda osoba 
przebywająca w ROD ma obowią-
zek przestrzegania ustawy i regu-
laminu ROD. Fakt przejęcia działki 
do korzystania, bez dopełnienia 
formalności wymaganych ustawą, 
czyni więc zasadny zarzut łamania 
przepisów. Przywołanie takiej oko-
liczność przez zarząd ROD jako 
podstawy dla odmowy zatwierdze-
nia, wydaje się być jak najbardziej 
zgodne z ustawą.

O ile bowiem zarząd może przy-
jąć tłumaczenie o braku wiedzy  
o obowiązku (choć teoretycznie nie 
musi, zgodnie z zasady „nieznajo-
mość prawa szkodzi”), to w przy-
padku świadomego uchylania się 
od jego realizacji (np. pomimo we-
zwania przez zarząd ROD), spra-
wa wydaje się być dość oczywista.

Zarząd powinien jednak pamię-
tać, że zasadność wypowiedze-
nia umowy dzierżawy działkowej 
(względnie odmowy zatwierdzenia 
przeniesienia prawa do działki) 
może oceniać sąd. Stąd dora-
dzam ostrożne korzystanie z tych 
uprawnień. W pierwszej kolejności 
warto poinformować osoby będące 
w zwłoce o potencjalnych konse-
kwencjach dalszego zaniechania. 
Zwykle wywoła to odpowiedni 
efekt. r. pr. BARTŁOMIEJ PIECH

Od dnia 22 kwietnia 2020 r. funkcjonują w PZD 
codzienne telefoniczne dyżury prawne. Odbywają 
się one osobno w jednostce krajowej PZD  
oraz we wszystkich Okręgach PZD, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach: 9.00-12.00 i 12-15.00, przy 
czym każdy z bloków godzinowych dotyczy innego 
zakresu tematycznego. 

Dyżury pełnione są przez pracowników merytorycz-
nych biura jednostki krajowej PZD oraz Okręgów PZD. 
Każdy dyżur obsługiwany jest przez dwóch specjalistów 
z różnych dziedzin. W ramach dyżurów zostały wyod-

rębnione takie tematy, jak: 
3 zarządzanie ROD, w tym: odbywanie posiedzeń organów ROD, walnych zebrań, 

zasad ustalenia i pobierania opłat za media  
w ROD;

3 porady prawne, w tym sprawy sporne i sądowe;
3 porady ogrodnicze, w tym szkolenia i instruktaże  

dla działkowców;
3 inwestycje w ROD;
3 gospodarka gruntami;
3 gospodarka finansowa ROD, w tym: sprawozdania finansowe  

i preliminarze, opłaty ogrodowe.

Informacja o dniach, godzinach oraz osobach pełniących dyżur telefoniczny jest co 
tydzień publikowana na stronie internetowej jednostki krajowej oraz Okręgów PZD. 
W grafiku są wskazane tematy, w których będą udzielane porady oraz konkretne 
osoby pełniące dyżur, tj. radcy prawni, prawnicy, finansiści, ogrodnicy, pracownicy 
inwestycyjni. 

Mając na uwadze, że dzięki telefonicznym poradom prawnym możliwe 
jest bieżące wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości w zakresie stosowa-
nia i interpretacji ustawy o ROD, statutu PZD, regulaminu ROD i innych prze-
pisów obowiązujących w PZD, zapraszamy wszystkich działkowców do korzy-
stania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej. W celu uzyskania rzetelnej i pełnej 
informacji, prosimy jednak kierować się poszczególnymi zagadnieniami i tak np.  
w sprawach związanych z finansami dzwonić do księgowej zamiast do prawnika.  

Codzienne dyżury prawne będą obowiązywały aż do odwołania. 
MAP

Wydawca: Polski Związek Działkowców Krajowa Rada, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa Redaktor prowadzący: Magdalena Kondracka 
Opracowanie graficzne: Monika Gerlicka Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

W 2016 r. na łamach 
magazynu „Duży Format” 
(Gazeta Wyborcza), opubli-
kowano artykuł zawierają-
cy treści szkalujące PZD. 
W materiale poświęconym 
likwidacji (pod obwodnicę 
Warszawy) ROD im. Boha-
terów Westerplatte zawar-
to szereg nieprawdziwych 
informacji i pomówień.  
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Poza złożeniem oświad-
czenia, sąd zobowiązał Annę 
Batorowską do opublikowa-
nia go, na jej koszt, w Maga-

Armia adwokatów  
nie pomogła

Od publikacji artykułu mi-
nęło już kilka lat. Związek dłu-
go czekał na sprawiedliwość, 
ponieważ Anna Batorowska 
zrobiła wiele, by jej uniknąć. 
Nie przystała na dobrowol-
ne odwołanie pomówień.  
W sądzie reprezentowało 
ją kilku adwokatów. Żądała 
przesłuchania wszystkich 
działkowców z terenu objęte-
go likwidacją (łącznie ok. 200 
osób) i przedłożenia całej do-
kumentacji dotyczącej likwi-
dacji, m.in. ok. 200 operatów 
szacunkowych. Argumento-
wała, że nie potrafi wskazać 
osób, od których miała rzeko-
mo otrzymać informacje, któ-
re stały się podstawą kłamli-
wych oskarżeń. Ostatecznie 
przesłuchano kilkanaście 
osób. W ich zeznaniach i do-
kumentach złożonych do akt, 
sąd nie znalazł potwierdze-
nia dla zarzutów stawianych 
przez A. Batorowską wobec 
PZD.

Warto odnotować, że to nie 
jedyna sprawa, w której Anna 

Batorowska spotyka się z 
PZD w sądzie. M.in. była ona 
inicjatorką wyodrębnienia 
ROD Bohaterów Westerplat-
te z PZD. Jednak sąd odmó-
wił  uznania wyodrębnienia z 
uwagi na uchybienia. „Stowa-
rzyszeniu”, którego prezesem 
miała być Anna Batorowska, 
nie przeszkodziło to w próbie 
przejęcia ROD i zbieraniu pie-
niędzy od działkowców. Efekt 
takich „rządów” – chaos or-
ganizacyjny i narastanie kon-
fliktów w ogrodzie. Negatyw-
ne konsekwencje działkowcy 
i ROD ponoszą do dzisiaj.

Czy inni też przeproszą?

W związku z ww. publi-
kacją, PZD wytoczył proces 
również wydawcy Gazety 
Wyborczej. Niestety, w spra-
wie nadal nie zapadł wyrok. 
Trudności z doręczeniem 
pozwu spowodowały też wy-
cofanie sprawy wobec autora 
reportażu.

Anna Batorowska nie jest 
jedyną osobą, która przepra-
szała PZD za bezpodstawne 
oskarżenia w związku z ww. 
likwidacją ROD. Analogiczne 
oświadczenie złożyła rów-
nież p. Leokadia Jaroń, jedna  
z „bohaterek” skandaliczne-

go materiału wyemitowanego 
w 2016 r. w programie „Mi-
sja Specjalna” Anity Gargas. 
Motywem przewodnim tego 
„reportażu” były odszko-
dowania, które działkowcy 
otrzymali w związku z jego li-
kwidacją. Leokadia Jaroń po-
stąpiła roztropniej niż Anna 

Batorowska. Nie czekała 
na wyrok i dobrowolnie zło-
żyła do PZD oświadczenie  
z przeprosinami, przyznając 
w nich, że skłamała przed 
kamerą. PZD wytoczył pro-
ces także twórcom reporta-
żu. Sprawa nadal jest rozpa-
trywana przez sąd.

W reakcji Związek wytoczył 
sprawy o naruszenie dóbr 
osobistych. Jeden z proce-
sów właśnie się zakończył. 
29 maja 2020 r. Sąd Apelacyj-
ny w Warszawie wydał pra-
womocny wyrok zobowią-
zujący Annę Batorowską, 
jedną z „bohaterek” reporta-
żu, do złożenia oświadczenia 
o następującej treści:

Oświadczenie
Ja, Anna Batorowska, przepraszam Polski Związek 

Działkowców za to, że udzielając wywiadu, zamieszczo-
nego w dniu 21 listopada 2016 r., w artykule pt.

„Ruch oporu na działkach” w magazynie reporterów 
„Duży Format” nr 47/7210, dodatku do Gazety Wyborczej, 
podałam nieprawdziwe informacje dotyczące działalno-
ści PZD, sugerowałam bezzasadnie, że PZD nie działał w 
interesie działkowców, w szczególności bezpodstawnie 
oskarżyłam PZD o nienależyte działanie przy likwidacji 
ogrodów pod trasę S2 (tzw. Południową Obwodnicę War-
szawy), skutkujące uszczerbkiem majątkowym po stro-
nie działkowców, przez co swoimi wypowiedziami nara-
ziłam Polski Związek Działkowców na utratę zaufania 
potrzebnego do wykonywanej działalności.

zynie Duży Format oraz po-
krycia kosztów postępowania. 
Sąd odstąpił od obciążania jej 
zapłaty na cel społeczny.

WYROK
– Anna Batorowska przeprasza PZD

Oświadczenie
Ja, Leokadia Jaroń, przepraszam Polski Związek 

Działkowców za to, że udzielając wypowiedzi w re-
portażu dot. odszkodowań za likwidację działek na te-
renie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Bohaterów 
Westerplatte w Warszawie w związku z budową drogi 
ekspresowej S2, wyemitowanej w programie 1 TVP w 
dniu 5 października 2016 r. w ramach audycji „Ma-
gazyn śledczy Anity Gargas”, podałam nieprawdziwe 
informacje dotyczące działalności Polskiego Związku 
Działkowców, bezzasadnie sugerując, że nie dostałam 
do akceptacji operatu szacunkowego wraz ze zdjęcia-
mi, w którym wyceniono składniki majątkowe znaj-
dujące się na mojej działce w ROD im. Bohaterów We-
sterplatte, w celu wypłaty odszkodowania.

Przepraszam również za to, że użyłam niepraw-
dziwego i znieważającego PZD oraz wszystkich jego 
członków sformułowania, że Polski Związek Dział-
kowców „to jedna banda złodziei i nic więcej”.

Powyższe stwierdzenia są nieprawdziwe. Swoimi 
wypowiedziami naraziłam PZD na utratę zaufania 
potrzebnego do wykonywanej działalności. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do 
zaniechania naruszania dobrego imienia Polskiego 
Związku Działkowców i jego członków w przyszłości. 

Sprzedaż 
działki

– termin na 
zawiadomienie ROD


