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Ostatni rok był trudny dla działkowców, 
gdyż pandemia ograniczyła, a nawet 
uniemożliwiła odbywanie walnych 
zebrań w ROD. Jedyną możliwością  
umożliwiającą prowadzenie inwestycji 
bez uchwały walnego zebrania 
było spełnienie ściśle określonych 
warunków i realizacja zadania 
pod szczególnym nadzorem 
okręgowych zarządów PZD na 
podstawie uchwały nr 92/2020 KZ 
PZD z dnia 21.04.2020 r. w sprawie 
szczególnych zasad realizacji inwestycji 
i remontów w ROD w 2020 roku 
w związku ze stanem epidemii, 
a w 2021 roku na podstawie uchwały 
nr 29/2021 KZ PZD  z dnia 9.02.2021 r., 
w sprawie realizacji zadań inwestycyjno-
remontowych w ROD w 2021 roku ze 
środków zewnętrznych.

D latego tak ważne jest  przygotowa-
nie walnego zebrania w ROD, tak 

aby umożliwić inwestycje w ROD. Za-
rządy ROD winny przeanalizować po-
trzeby pod kątem zadań, na które moż-
na uzyskać dofi nansowanie ze środków 
zewnętrznych. Brak bowiem uprzed-
niego podjęcia uchwały przez walne 
zebranie, może uniemożliwić uzyskanie 
dotacji ze środków publicznych.  

P rzypominamy, iż zgodnie ze Statu-
tem PZD, realizacja zadań inwesty-

cyjno – remontowych w ROD możliwa 
jest wyłącznie po uzyskaniu zgody 
walnego zebrania członków ROD. Za-
rząd ROD winien przedstawić dział-
kowcom propozycje w zakresie zada-
nia inwestycyjnego lub remontowego. 
Przygotowując  wniosek na walne ze-
branie, zarząd ROD wskazuje w nim 
przewidywany koszt prac, potwier-
dzony wstępnym kosztorysem robót, 
termin realizacji zadania oraz źródła 
fi nansowania zadania. Na podstawie 
tych dokumentów walne zebranie 
członków ROD podejmuje uchwałę 
w sprawie realizacji zadania inwesty-
cyjnego lub remontowego. 

Ważne jest aby zarządy ROD już 
teraz przygotowały się na ich 

realizację, oraz określiły jakie zadania 
są najpilniejsze i najbardziej oczeki-
wane przez działkowców. Działkow-
cy również mogą przedstawiać swoje 
propozycje do zarządu ROD, który 
przeanalizuje wnioski działkowców 
pod kątem ich ważności dla całego 
ROD oraz możliwości ich realizacji.

Zachęcamy również działkowców do 
uczestniczenia w walnych zebra-

niach członków ROD, tak aby podejmo-
wane decyzje na zebraniu były przeja-
wem woli większości.               

Agnieszka Rudawska

Walne zebrania 
szansą na nowe 
inwestycje w ROD
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Dlatego Krajowy Zarząd PZD uznał za koniecz-
ne wystąpić o opracowanie odrębnego programu 
dla działkowców. Przemawiają za tym argumen-
ty natury ekologicznej i społecznej. W szcze-
gólności to, że  podlewanie upraw ogrodowych 
deszczówką oznacza oszczędność najcenniejszej 
wody (z ujęć podziemnych), a ROD w miastach 
pełnią istotną funkcję w gospodarce wodnej m.in. 
ograniczają zjawisko deszczy nawalnych. Rów-
nie istotny jest aspekt społeczno – ekonomicz-
ny. W zdecydowanej większości działkowcy są 
w gorszej sytuacji ekonomicznej, niż właściciele 

W szczególności, zgłosił takie postulaty jak:

1W zakresie podwyższenia maksymalnych 
stawek opłat za wywóz odpadów komu-

nalnych w gminnym systemie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi z nieruchomości 
niezamieszkanych, w tym ROD (w przypadku 
pojemnika 1100 litrów aż o 400%) – wystąpił 
o utrzymanie ich na dotychczasowym – i tak 
wysokim - poziomie. 

2Odnośnie rezygnacji z pisemnej zgody 
m.in. zarządów ROD na włączenie ROD do 

gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi –wystąpił o zachowanie dotych-
czasowych zasad i jednocześnie z uwagi na 
masowe wyłączenia ROD z gminnego systemu 
odbioru odpadów komunalnych wystąpił, aby 
ww. wyłączenia również odbywały się na pod-
stawie zgody m.in. zarządów ROD. 

3Co do braku umożliwienia zarządom ROD 
(w zakresie terenu ogólnego) i działkowcom 

(w zakresie działek) uzyskania zwolnienia z czę-
ści opłaty za wywóz odpadów komunalnych 
w związku z zagospodarowaniem części bio-
odpadów w kompostownikach ogrodowych
– wystąpił o objęcie ROD ww. zwolnieniem, 
które obecnie dotyczy wyłącznie właścicieli 
domków jednorodzinnych, 

4W zakresie wprowadzenia wyłącznie 
w przypadku bloków możliwości indywi-

dualnego rozliczania wywozu odpadów ko-
munalnych – wystąpił o wprowadzenie takiej 
możliwości również w stosunku do ROD, gdzie 
także występuje zbiorowa odpowiedzialność 
za wywóz śmieci, 

5Odnośnie wprowadzenia możliwości wy-
dawania przez Ministra Klimatu decyzji 

zezwalającej na czasowe odstąpienie przez 
mieszkańców danej gminy od przyjętego sys-
temu segregacji odpadów – wystąpił o dopre-
cyzowanie, że takie czasowe odstępstwo może 
dotyczyć również nieruchomości niezamieszka-
nych, w tym ROD oraz dookreślenie frakcji od-
padów komunalnych, które miałyby być objęte 
ww. odstępstwem. 

Zgodnie z nowym projektem ww. ustawy 
oraz informacjami na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji (htt ps://legisla-
cja.gov.pl/), praktycznie żadna propozycja PZD 
nie zostały uwzględniona. Co więcej, Minister-
stwo zapowiedziało, że zastanawia się nad ko-
lejnym podwyższaniem maksymalnych stawek 
opłat za wywóz śmieci. W rezultacie, ROD nie 
zapłacą już za pojemnik 1100 l - 61,40 zł, lecz 
kilka razy więcej tj. 451 zł (!!!). 
Oznacza to, że w wielu ROD opłaty za śmieci 
będą jeszcze wyższe!                                     MAP 

KOMUNIKAT
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie przywrócenia możliwości odbywania 

walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym

W związku z kolejną liberalizacją ob-
ostrzeń związanych z obowiązującym sta-
nem epidemii, Krajowy Zarząd PZD rozpa-
trywał kwesti ę przywrócenia możliwości 
zwoływania i organizacji walnych zebrań 
(konferencji delegatów) w ROD. W wyni-
ku przeprowadzonej analizy prawnej oraz 
kompleksowym omówieniu tego zagadnie-
nia, Krajowy Zarząd PZD uznał, że w świe-
tle aktualnych restrykcji istnieje możliwość 
odbywania walnych zebrań (konferencji 
delegatów) w ROD pod warunkiem ścisłe-
go przestrzegania obowiązującego reżimu 
sanitarnego.

Powyższa konstatacja wynika z ostat-
nich nowelizacji rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii. W ramach tych nowelizacji zmo-
dyfi kowano m. in. § 26 ust. 15 pkt 3, który 
dopuszcza organizację imprez i spotkań do 
150 osób, odbywających się na otwartym 
powietrzu. Jednocześnie uznano, że do licz-
by osób, o której mowa w tym przepisie, nie 
wlicza się osób zaszczepionych przeciwko 
COVID-19 (§ 26 ust. 16 rozporządzenia). 
Tak więc limit 150 osób dotyczy tylko osób, 
które nie zostały zaszczepione. 

Z powyższych regulacji wynika zatem, 
że obecnie istnieje nie tylko prawna, ale 
również faktyczna możliwość organiza-
cji walnych zebrań (konferencji delegatów) 
w wielu ROD. Jednakże ta możliwość ob-
warowana jest szeregiem istotnych warun-
ków i ograniczeń, które należy przestrzegać 
i uwzględniać w procesie organizacji i prze-
prowadzania walnych zebrań (konferencji 
delegatów).

Po pierwsze, taka możliwość formalnie obo-
wiązuje do 31 sierpnia 2021 r. W efekcie tak 
poszerzony przedział czasowy pozwala zasad-
niczo na organizację WZ/KD w taki sposób, 
aby odbyły się nie tylko zgodnie z obowiązu-
jącymi restrykcjami, ale również z poszanowa-
niem stosownych wymogów statutowych. 

Po drugie, dopuszczono możliwość ze-
brań jedynie na otwartym powietrzu. 
A zatem wykluczono możliwość odbywania 
tego rodzaju spotkań (zebrań) w zamknię-
tych pomieszczeniach. Wprawdzie inny 
przepis zezwala na odbywanie w lokalach 
spotkań lub zebrań służbowych i zawodo-
wych, jednak WZ/KD prawdopodobnie nie 
zaliczają się do tego typu kategorii. W celu 
wyjaśnienia tej wątpliwości Krajowy Zarząd 
wystąpił o wyjaśnienie do Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Do czasu otrzymania 
jednoznacznego stanowiska w tej kwesti i 
należy przyjąć, że WZ/KD mogą odbywać 
się jedynie na otwartym powietrzu.

Po trzecie, obowiązuje 150-osobowy li-
mit uczestników przedmiotowych zebrań. 
Chodzi w tym przypadku o faktycznych 
uczestników, a nie o liczbę potencjalnych 
osób biorących udział w WZ/KD. Każdy 
członek PZD ma statutowe prawo uczest-
niczyć w WZ. Istnieje więc konieczność 
zaproszenia wszystkich uprawnionych 
członków. Powyższy limit odnosi się zaś 
do niezaszczepionych członków, którzy 
przybyli na zebranie. Jeżeli więc ten limit 
zostałby przekroczony, to WZ/KD nie mo-
głoby dojść do skutku, gdyż byłoby zebra-
niem odbywającym się w sposób sprzeczny 
z przepisami powszechnie obowiązującymi, 
a więc – w sensie statutowym – byłoby 
nieważne. W takim przypadku organizator 
zebrania (zarząd ROD) powinien niezwłocz-
nie odstąpić od przeprowadzenia WZ/KD 
i nakazać zebranym rozejście się. 

Istotnym złagodzeniem powyższej re-
strykcji jest nieuwzględnianie osób za-
szczepionych w kontekście 150-osobo-
wego limitu. Rozporządzenie zdefi niowało 
pojęcie "osób zaszczepionych przeciwko 
COVID-19" jako osoby, którym wystawio-
no zaświadczenie o wykonaniu szczepienia 
ochronnego przeciwko COVID-19 szcze-
pionką, która została dopuszczona do ob-
rotu w Unii Europejskiej (§ 3 ust. 2 pkt 14 
rozporządzenia). Decydujące znaczenie 
w tym zakresie ma więc posiadanie po-
wyższego zaświadczenia przez upraw-
nionego członka Związku. Oznacza to, że 
organizator WZ/KD musi odpowiednio 
identyfi kować te osoby poprzez ich legi-
tymowanie zaświadczeniem o wykonaniu 
szczepienia ochronnego przeciwko CO-
VID-19. Przeprowadzenie takich czynności 
w warunkach ROD może spowodować roz-
maite wątpliwości i trudności nie tylko or-
ganizacyjne, ale również prawne, zwłaszcza 
w kontekście wymogów ochrony danych 
osobowych. Informacja o zaszczepieniu ma 
bowiem charakter wrażliwy, gdyż dotyczy 
kwesti i zdrowotnych. Nie można więc żą-
dać przedstawienia takiego zaświadczenia. 
Przekazane informacji o szczepieniu musi 
być zatem w pełni dobrowolne i to zain-
teresowany członek ma prawo podjęcia 
decyzji w zakresie informowania lub nie, 
o szczepieniu. W konsekwencji nieprzed-
stawienie przedmiotowego zaświadczenia 
– niezależnie od przyczyn – rodzi koniecz-
ność zaliczenia danej osoby do 150-oso-
bowego limitu. Z kolei przedstawienie 
zaświadczenia obliguje organizatora WZ/
KD jedynie do odnotowania tego faktu 
poprzez stosowną adnotację i pozwala nie 
uwzględnić danej osoby do powyższego 
limitu. 

Powyższe ograniczenia i zasady wynikają 
wprost z przepisów rozporządzenia. Jednak 
ze względu na zapewnienie maksymalne-
go bezpieczeństwa wszystkim uczestni-
kom zaleca się w ramach organizacji WZ/
KD stosowanie dodatkowych środków 
ostrożności. Chodzi zwłaszcza o zakrywa-
nie przez osobę uczestniczącą ust i nosa, 
a także zachowanie pewnego dystansu po-
między uczestnikami. Jednocześnie z uwagi 
na warunki odbywania WZ/KD należałoby 
je przeprowadzać w sposób maksymalnie 
sprawny i ograniczać te zebrania do spraw 
najistotniejszych, aby ich niepotrzebnie nie 
przedłużać. Te kwesti e nie zostały wprost 
unormowane wobec omawianych zebrań, 
jednak wydają się w pełni zasadne w aktu-
alnej sytuacji. 

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD pod-
kreśla, że – niezależnie od powyższych re-
strykcji – istnieje bezwzględny obowiązek 
organizowania i przeprowadzenia WZ/KD 
zgodnie z zasadami wynikającymi ze Sta-
tutu PZD. Jakiekolwiek zebranie sprzeczne 
z tymi zasadami jest bowiem narażone na 
stwierdzenie nieważności. Przedstawione 
obostrzenia nie mogą być pretekstem do 
naruszania podstawowych zasad statuto-
wych dotyczących WZ/KD. Z tego względu 
zarządy ROD powinny szczególnie bacznie 
przestrzegać tych zasad już na etapie orga-
nizacji WZ/KD. Dotyczy to w szczególności 
kwesti i zaproszeń, opracowania projektów 
dokumentów oraz wykładania materia-
łów sprawozdawczych. W tym celu zaleca 
się skorzystanie z wytycznych dla zarzą-
dów i komisji rewizyjnych ROD określają-
cych zasady odbywania walnych zebrań 
sprawozdawczych w ROD w roku 2021 
oraz wzorów druków do przeprowadzania 
tych zebrań. 

W związku z powyższym Krajowy Za-
rząd PZD zobowiązuje wszystkie okręgowe 
zarządy do udzielenia wszelkiej niezbędnej 
pomocy tym zarządom ROD, które planują 
zorganizować WZ/KD w najbliższym czasie. 
Chodzi o takie ukierunkowanie działań za-
rządów, aby przeprowadzane WZ/KD były 
zgodne z powszechnymi restrykcjami, a tak-
że spełniały zasadnicze wymogi statutowe. 

Ze swojej strony Krajowy Zarząd PZD 
zapewnia, że będzie w dalszym ciągu 
monitorował sytuację prawną i zabiegał 
o taką zmianę przepisów, które umożliwią 
jak największej liczbie ROD przeprowadze-
nie walnych zebrań (konferencji delegatów) 
w celu podjęcia przez działkowców najważ-
niejszych decyzji dotyczących funkcjono-
wania tysięcy polskich rodzinnych ogrodów 
działkowych.

KRAJOWY ZARZĄD PZD

Biura Okręgów PZD 
i Krajowej Rady PZD 
pracują normalnie
Obowiązujące w związku ze stanem 
epidemii obostrzenia znacznie ograniczyły 
kontakty zarządów ROD i działkowców 
ze strukturami wyższymi. Krajowy Zarząd 
PZD miał tę świadomość, dlatego też 
uwzględniając znaczną poprawę sytuacji 
epidemicznej w kraju oraz łagodzenie 
obostrzeń przez Radę Ministrów, od 
1 czerwca br. przywrócił bezpośrednią 
obsługę działkowców, działaczy 
i interesantów w biurach Okręgów 
i Krajowej Rady PZD (uchwała nr 
172/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.)

Bezpośrednie spotkania w biurach od-
bywają się wyłącznie przy zachowaniu 
niezbędnych środków ostrożności, w reżi-
mie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi 
w kraju obostrzeniami.

Aktualny spadek liczby zachorowań 
i trwające szczepienia przeciw COVID-19 
nie oznaczają jeszcze końca pandemii, dla-
tego tez prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności podczas osobistych wizyt. 

Zofi a Rut-Skórzyńska

Program „Moja woda dla ROD”
W 2020r.  władze rządowe wprowadziły program wspierający budowę urządzeń małej 

retencji „Moja woda”. Osoby prywatne budując przydomowe oczka wodne, zbiorniki na 
deszczówkę itp. urządzenia, mogą liczyć na dotację do 5 000zł. PZD podjął starania o obję-
cie programem działkowców. Niestety Ministerstwo Środowiska odmówiło argumentując, 
że jest on dedykowany wyłącznie właścicielom domów jednorodzinnych. 

domów jednorodzinnych. Transfer środków pu-
blicznych na wsparcie proekologicznych działań 
realizowanych przez mniej zamożne grupy spo-
łeczne jest bardziej uzasadniony. 

W skali kraju działki w ROD posiada ok. 1 000 000
rodzin. Są one głównie na terenach miast, gdzie 
poprawa gospodarki wodnej jest sprawą szcze-
gólnie pilną. Program „Moja Woda dla ROD” ma 
więc olbrzymi potencjał. Mini i mikroretencja na 
setkach tysięcy działek w ROD niesłaby olbrzy-
mie korzyści ekologiczne dla społeczności pol-
skich miast.                                    Bartłomiej Piech

NOWA BROSZURA 

„Nowoczesna działka w ROD”
Trwa dystrybucja najnowszej broszury pn. „Nowoczesna dział-

ka w PZD”, która  zawiera trzy przyrodnicze Programy PZD:
1.  Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użyt-

kowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin.
2.  Otwarty Program Klimatyczny.
3.  Bioróżnorodność na działkach w ROD.

Celem działań opisanych w tych 3 Progra-
mach PZD, jest podejmowanie inicjatyw poży-
tecznych dla działkowców i lokalnej społecz-
ności, a także pozytywnie wpływających  na 
poprawę klimatu, ochronę środowiska natural-
nego oraz wdrożenie zasad bioróżnorodności na 
działkach w ROD. Broszura zawiera dużo zdjęć, 
ilustracji i grafi k, które obrazują działania zawar-
te w Programach PZD. 

Zarządy ROD w pierwszej kolejności powin-
ny publikację przekazać instruktorom SSI, dzia-
łaczom społecznym oraz działkowcom, którzy 
rzeczywiście wdrażają na swoich działkach no-
woczesne, ekologiczne i bioróżnorodne uprawy. 
Wydawnictwo ma również zasilić biblioteki ROD. 

Wydawnictwo sfi nansowane zostało w całości 
przez jednostkę krajową PZD i czytelnikom prze-
kazywane jest bezpłatnie.      Anna Mioduszewska

Ministerstwo odrzuciło propozycje 
PZD do nowelizacji ustawy 
„śmieciowej”. 

Ministerstwo odrzuciło 
propozycje PZD do 
nowelizacji ustawy 
„śmieciowej”


