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Krajowe Dni Działkowca 2020
podczas VI posiedzenia KR

Przypominamy, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa
o odpadach) oraz § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje
bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie
odbywać się może wyłącznie w specjalnych instalacjach i urządzeniach – spalarniach.
Jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów poza spalarnią jest prowadzenie
kompostownika na potrzeby własne. W świetle obowiązku wyposażenia działki
w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego,
w szczególności roślin - § 42 Regulaminu ROD, wypalanie teoretycznie nie powinno
istnieć na terenie ROD.

Zakaz spalania w ROD
Zakaz jednak, mimo wielokrotnego przypominania jest naruszany przez działkowców, a powstające przy spalaniu kłęby dymu
i zapach wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie
ROD. Łamanie zakazu stanowi naruszenie
Statutu i Regulaminu ROD w zakresie podstawowych obowiązków działkowca i członka PZD, uderzając w dobre imię i wizerunek
PZD. PZD przy wsparciu ROD stara się budować pozytywne relacje z lokalną społecznością, jednak podejmowanie działań, których

Wsparcie finansowe
dla ROD ze środków
zewnętrznych
w 2020 roku
Co roku na każdym szczeblu PZD działkowcy świętują Dni Działkowca. Zawsze na
Krajowe Dni Działkowca zjeżdżały setki działkowców z całej Polski. W roku 2020
stan epidemii spowodował, iż trzeba było odstąpić od tradycyjnych form świętowania,
dlatego Krajowe Dni Działkowca zostały uczczone podczas uroczystego posiedzenia
KR PZD w dniu 9 września br. które odbyło się w formie zdalnej.
Krajowa Rada PZD obradowała pod przewodnim hasłem „… a nasze RODOS, zawsze
otwarte i bezpieczne”.
roczystość rozpoczął Prezes PZD, który
w swoim wystąpieniu nawiązał do bogatej historii ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, przypomniał o licznych
okrągłych jubileuszach, w tym również o tym,
który obchodzić będziemy w przyszłym roku tj.
okrągłego jubileuszu 40-lecia istnienia Polskiego
Związku Działkowców. Pan Prezes przypomniał
również o najważniejszych zagadnieniach, problemach i wyzwaniach z jakimi na przestrzeni
lat Związek musiał sobie poradzić. Przypomniał
również o bieżących sprawach, których kluczowe
znaczenie dla istnienia i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest obecnie przedmiotem prowadzonych projektów i prac.
olejno głos zabrali członkowie KR: Krystyna
Mazurek z Okręgu Mazowieckiego, Zdzisław Śliwa - Prezes Okręgu w Poznaniu,
Edward Galus - Prezes Okręgu Świętokrzyskiego,
Józef Romanowski Wiceprezes Okręgu w Szczeci-
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nie, Janusz Moszkowski Prezes Okręgu we Wrocławiu, Jan Radoła Wiceprezes Okręgu Śląskiego oraz
Mieczysław Kamiński z Okręgu Pomorskiego oraz
Marian Pasiński Prezes Okręgu w Zielonej Górze.
adeusz Jarzębak I Wiceprezes PZD odczytał listę zawierającą nazwy ogrodów
świętujących w tym roku swoje okrągłe
jubileusze, w tym aż 7 ROD 100 i więcej lat – w
tym ROD im. Czarnieckiego w Chorzowie – jubileusz 115-lecia.
karbnik PZD Piotr Gadzikowski przedstawił informację dotyczącą wsparcia finansowego dla ROD uzyskanego ze środków
zewnętrznych w 2020 r. Ze wsparcia pozyskanego od 116 miast i gmin skorzystały 433 rodzinne
ogrody działkowe na kwotę blisko 6 mln złotych.
a uroczystym posiedzeniu, Krajowa
Rada PZD, korzystając ze swoich kompetencji, nadała sztandar dla ROD „Urodzaj” w Poznaniu.
zęść uroczystą zakończyło odczytanie
projektu rezolucji Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej z okazji Kra-
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Broszura „Mały sad”
PZD wydał kolejną bezpłatną broszurę dla
działkowców pt. „Mały sad”. Broszura jest
poświęcona popularyzacji i wdrożeniu na działce
w ROD uprawy owoców na własny użytek.
Znajdziecie Państwo w niej wskazówki dotyczące przygotowania miejsca na sad: gdzie na
działce najlepiej sadzić rośliny sadownicze, jak
przygotować miejsce na zaniedbanej działce, jak
na zadbanej, a jak jeśli chcemy tylko dosadzić
pojedyncze egzemplarze. Radzimy jak wykarczować stare drzewa i krzewy,
jak pozbyć się chwastów, kiedy zastosować nawozy zielone, organiczne i mineralne, jak regulować odczyn gleby.
W broszurze zamieściliśmy kilka propozycji projektowych różnych kwater
sadowniczych (drzewa i krzewy lub same drzewa), propozycje gatunków i odmian, a także radzimy kiedy jest najlepszy czas na sadzenie. Ważnym jest
również rozdział poświęcony dbaniu o rośliny sadownicze. Piszemy jak postępować z nimi przez pierwsze lata po posadzeniu – jak ciąć i formować korony,
jak nawozić i podlewać. Opisujemy także jak chronić drzewa owocowe przed
mrozem i przymrozkami, jak zabezpieczać owoce przed ptakami, a także jak
chronić przed chorobami i szkodnikami.
Broszura „Mały sad” została przekazana do ogrodów działkowych, prosimy
więc zapytać o nią w zarządzie ROD. ZRS

jowych Dni Działkowca, która została przyjęta
przez aklamację. W treści Rezolucji Organy Krajowe PZD odniosły się do bogatej historii ruchu
ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich,
problemu pandemii i jej wpływu na funkcjonowanie ogrodów wskazując równocześnie na
działania i decyzje Związku, które pozwoliły na
funkcjonowanie struktur PZD, a przede wszystkim zapewniły ciągłość działania rodzinnych
ogrodów działkowych.
rajowa Rada PZD mimo odświętnego charakteru VI posiedzenia zajęła się również
merytorycznym tematem dotyczącym
wody. W tej sprawie Krajowa Rada PZD przyjęła
stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy,
które przesłane zostało do Ministra. Ponadto KR
PZD zajęła się zagadnieniami dotyczącymi problematycznych kwestii związanych z wykładnią
aktualnie obowiązującej ustawy Prawo wodne
w kontekście funkcjonowania ROD.
a koniec Prezes PZD podziękował
wszystkim działaczom za trud, wysiłek
i zaangażowanie. Uroczyste posiedzenie
Krajowej Rady przebiegło w przyjemnej i twórczej atmosferze, z widoczną tęsknotą uczestników do powrotu do normalności i świętowania
Krajowych Dni Działkowca w normalnej formule.
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W 2020 roku 477 ROD uzyskało
pomoc ze środków zewnętrznych,
co stanowi 10 % wszystkich ROD
w Polsce, na łączną kwotę
5 877 210,16 zł. Pomoc udzielona
przez 116 miast i gmin dotyczyła
w szczególności budowy nowej
lub modernizacji istniejącej
infrastruktury ogrodowej, wymiany
oraz budowy sieci wodociągowych,
energetycznych, parkingów,
ogrodzeń, placów zabaw oraz domów
działkowca.
Nie jest to koniec pomocy samorządów w tym roku, bowiem część miast
jeszcze nie przekazało zarezerwowanych środków do ogrodów. Do nich zalicza się m.in. Bydgoszcz (zarezerwowano
w budżecie 300 tys. zł), Lublin (zabezpieczono dodatkowo 1,1 mln zł) czy Piła
(zabezpieczono 55 tys. zł).
Powyższe dane pokazują, iż unormowania zawarte w art. 17 ustawy
z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, spełniają właściwie swoją rolę, gdyż dają realne
podstawy prawne gminom do udzielenia
dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. AR
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negatywne skutki odczuwalne są nie tylko
dla mieszkańców, ale i przyrody, bardzo negatywnie na relacje te wpływają i powodują
niechęć do działkowców i ROD. Nie powinny
więc dziwić działkowców zakusy na przeznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania gruntów ROD na inne cele.
Przypominamy, iż naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie
tylko mandatem do 500 zł, ale również karą
grzywny do 5 000 zł lub karą ograniczenia
wolności czy aresztu.
Bezpieczeństwo na działkach w ROD

Zabezpieczenie
działek przed zimą
Z informacji napływających do Krajowej Rady
PZD wynika, że działkowcy, jak i zarządy
ROD z odpowiednią uwagą i zaangażowaniem
podchodzą do kwestii zapewnienia
bezpieczeństwa osób i majątku w ogrodach
działkowych w szczególności na zakończenie
sezonu działkowego.
Tym niemniej wszyscy powinni zintensyfikować planowane działania i inwestycje mające poprawić bezpieczeństwo w ogrodach działkowych.
Ponadto, wszyscy działkowcy powinni mieć na
uwadze, że zakończenie sezonu może być ostatnim momentem na wykupienie ubezpieczenia dla
majątku posiadanego na działce w ROD, tak aby
przed ostatecznym opuszczeniem działek na dłuższą przerwę zimową, pozostawione mienie było
chronione przez ubezpieczenie w pełnym zakresie
(upływ okresu karencji, który wynosi przeważnie
do trzech miesięcy od dnia zakupu polisy). Posiadanie ważnej polisy pozwoli więc nie tylko zrekompensować koszty usuwania szkód, ale umożliwi sprawne odtworzenie i przywrócenie działki
i infrastruktury ogrodu do pierwotnej postaci.
Krajowa Rada PZD i pozostałe struktury PZD
nie ustają w podejmowaniu wysiłków w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w ogrodach, którego
zapewnienie w największym stopniu zależy jednak
od samych działkowców i ich działań zapobiegawczych. MJ

PZD w/s specustawy o przeciwdziałaniu suszy
W ramach konsultacji rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu suszy został przesłany m.in. do PZD.
Po analizie dokumentu i konsultacjach z okręgowymi zarządami, stanowisko w sprawie zajęła Krajowa
Rada PZD. Inicjatywę ustawodawczą oceniła pozytywnie, jednak zasygnalizowała ryzyka, jakie w obecnym kształcie niesie dla działkowców i ROD. Dotyczy
to zwłaszcza luki w regulacjach, która – przy likwidacji
ogrodów pod inwestycje wodne – grozi działkowcom
problemami z uzyskaniem odszkodowań i odmową
realizacji prawa do działki zamiennej. KR PZD zwróciła również uwagę, że choć projekt zakłada zmianę
ustawy prawo wodne, to pomija postulowane przez
działowców korekty, które wykluczą próby obciążania poboru wody w ROD wg stawek stosowanych
wobec zakładów komercyjnych, a nie rolników.
Dlatego Krajowy Zarząd PZD powołał zespół
prawników, któremu zlecił dalsze analizy projektu
i przygotowanie odpowiednich poprawek. W oparciu o przedstawione materiały 14.09.2020 r. KZ PZD
przyjął propozycje, które oficjalnie zgłoszono w ramach konsultacji publicznych.

Najważniejsze poprawki to:
• wprowadzenie przepisów zapewniających odszkodowania dla działkowców i odtworzenie
ROD (przy likwidacji ogrodu na inwestycje
wodne),
• zapewnienie stowarzyszeniom ogrodowym praw
strony w postępowaniach dotyczących inwestycji wodnych planowanych na terenach ROD.
W ramach zmiany prawa wodnego PZD
postuluje też:
• zrównanie sytuacji działkowca pobierającego
wodę przy pomocy własnej pompy, z sytuacją
właściciela działki (zwolnionego z odprowadzania opłat do Wód Polskich,
• jednoznaczne potwierdzenie, że pobór wody na
potrzeby nawadniania upraw dokonywany przy
pomocy pomp zbiorczych w ROD, rozliczany
jest wg stawek stosowanych wobec rolników.
• złagodzenie projektu w zakresie nakładania
kar za niedopełnienie obowiązków formal-

nych związanych z utrzymaniem urządzeń
melioracyjnych,
• zmniejszenie ograniczeń praw obywateli, które mają mieć zastosowanie w postępowaniach
dotyczących budowy obiektów wodnych.
Więcej na www.pzd.pl
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