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Nowelizacja ustawy
śmieciowej

Przedłużenie terminu odbywania walnych
zebrań sprawozdawczych w ROD

– niekorzystna dla ROD
i działkowców!

23 sierpnia Prezydent RP podpisał
ustawę z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o odpadach.

Na skutek złagodzenia obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii,
Krajowy Zarząd PZD 14 czerwca br. zadecydował o przywróceniu możliwości
odbywania walnych zebrań w ROD pod warunkiem ścisłego przestrzegania
obowiązującego reżimu sanitarnego.
Jeszcze w grudniu 2020 r. termin walnych
zebrań został przedłużony do 31 sierpnia
2021 r. Decyzja wynikała z obawy, że z powodu epidemii pojawią się trudności z przeprowadzeniem ich w roku 2021 w terminie
statutowym, czyli do 15 maja.
Z dotychczasowego przebiegu kampanii
walnych zebrań w ROD wynika, że około
80 proc. z nich odbyło już walne zebrania
(konferencje delegatów) i podjęło niezbędne
decyzje, by zapewnić sobie możliwość funkcjonowania i regulowania bieżących zobowiązań. Nadal jednak są ogrody, w których
zebrania się nie odbyły, choć ich organizacja
i przeprowadzenie jest statutowym obowiązkiem zarządu ROD.

Biorąc pod uwagę ocenę dotychczasowego
przebiegu kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w bieżącym roku Krajowy Zarząd
upoważnił Okręgowe Zarządy PZD do podjęcia decyzji o wydłużeniu terminów odbywania
walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) ROD do 30 września 2021 r.
W tym roku nie jest możliwe odstąpienie
od organizacji walnego zebrania (konferencji
delegatów), co było dopuszczone przez KR
PZD na potrzeby sytuacji w 2020 roku. Nieprzeprowadzenie walnego zebrania w ROD
w bieżącym roku jest niedopełnieniem obowiązków przez zarząd ogrodu i może stanowić podstawę do odwołania zarządu ROD.
Zoﬁa Rut-Skórzyńska

Przypominamy o obowiązku ROD i działkowców
Ponownie przypominamy o nowym obowiązku działkowców.
Chodzi o deklarację w/s urządzeń będących źródłem ciepła
lub służących spalaniu paliw. Powinien ją złożyć właściciel budynku.
Altana działkowa jest budynkiem. Jeżeli
więc znajdują się w niej urządzenia będące źródłem ciepła (np. bojler do ogrzania
wody) lub służące spalaniu paliw (np. kominek), właściciel altany (czyli działkowiec),
powinien złożyć deklarację.
Urządzenia funkcjonujące w budynkach
przed 1 lipca 2021 r. należy zgłosić do końca czerwca 2022 r. W przypadku montażu
nowych urządzeń termin jest krótszy - 14
dni od zamontowania.
Deklarację można otrzymać i złożyć
w urzędzie gminy właściwej ze względu
na lokalizację budynku lub elektronicznie

– przez stronę https://zone.gunb.gov.pl
Działkowcy wypełniają formularz: Deklaracja dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz B – budynki i lokale
niemieszkalne. Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw i dane
podlegające zgłoszeniu, zostały określone
w deklaracji.
Na www.pzd.pl zamieszono komunikat
KZ PZD w tej sprawie.
Uwaga! Zaniechanie złożenia deklaracji
grozi grzywną. Dlatego sprawę warto traktować z należytą uwagą.
B. Piech

Kompostownik
– obowiązkowo!
Zgodnie z § 42 pkt 1 Regulaminu ROD,
każdy działkowiec jest zobowiązany do
posiadania kompostownika
i przetwarzania w nim odpadów
pochodzenia organicznego
w tym części roślin pochodzących
z działki.
Na kompost można również przeznaczyć
niektóre odpadki kuchenne. Pochodząca
z działki materia organiczna, zamiast traﬁć do
śmietnika, jest w ten sposób włączana w cykl
przemian, którego produktem jest kompost
– jeden z najlepszych uniwersalnych nawozów
organicznych.
Zgodnie z §42 pkt 2 regulaminu ROD, odległość kompostownika od granicy działki nie

Rozmowy PZD z KGP

Bezpieczeństwo
w ROD
19 sierpnia 2021 r. z inicjatywy
Komendy Głównej Policji w siedzibie
Jednostki Krajowej PZD odbyło się
spotkanie przedstawicieli PZD i KGP.
Celem było omówienie możliwości
współdziałania PZD i Policji w
zakresie bezpieczeństwa w ROD
oraz zaangażowanie PZD w promocję
policyjnych programów służących
ochronie seniorów.

może być mniejsza niż 1 m. Pojemnik na materiał organiczny, warto ustawić w pobliżu drzew
lub krzewów, których gałęzie osłonią kompost
przed ostrym słońcem.
Biodegradowalne odpady, to nic innego
jak potencjał, z którego można nadal czerpać.
Kompostowanie jest ważnym działaniem na
rzecz ochrony przyrody, ponieważ zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi
z działki, ogranicza ilość wyrzucanych śmieci.
dr inż. Anna Ewa Michowska

Dyskusja zaowocowała deklaracją zawarcia
porozumienia pomiędzy KGP i PZD. Dokument
przewidywać ma konkretne formy współpracy,
m.in. publikację w wydawnictwach PZD materiałów nt. bezpieczeństwa seniorów opracowanych przez specjalistów, systematyczne
kontakty Policji z organami PZD na szczeblu
krajowym i okręgowym, dwustronne konsultacje nt. bezpieczeństwa w ROD oraz częstszy
udział funkcjonariuszy w spotkaniach z działkowcami w ogrodach, np. podczas walnych
zebrań ROD. Wdrożenie ogólnopolskiego schematu i metod współpracy z Policją powinno
zwiększyć bezpieczeństwo działkowców i ich
majątku.
B. Piech

Wśród działkowców mamy wielu seniorów, a to grupa podwyższonego ryzyka
zachorowania na covid-19. W trosce o własne, ale także o ich zdrowie warto się
zaszczepić.
Według Ministerstwa Zdrowia mamy
już czwartą falę koronawirusa. Aby ją
ograniczyć osoby, które jeszcze się nie
zaszczepiły powinny to zrobić. Jednak
z danych na 7 września wynika, że
w pełni zaszczepionych było tylko 19,5
mln Polaków.
W grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem koronawirusem znajdują się
zwłaszcza osoby starsze, których jest

wiele wśród działkowców. Mają słabszy
układ immunologiczny, co sprawia, że częściej zmagają się z chorobami przewlekłymi,
takimi jak cukrzyca, choroba niedokrwienna
serca, choroby płuc oraz astma. Aby wspólne
przebywanie w ogrodach działkowych było
dla wszystkich zdrowe i bezpieczne warto
pamiętać o szczepieniu. Szczególnie, że na
działkach wspólnie spędzają czas nie tylko
seniorzy, ale także ich dzieci i wnuki.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

• Aby chronić siebie przed niebezpieczeństwem.
• Ratować w ten sposób życie innych, bo im więcej osób się zaszczepi,
tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.
• Bo jest to łatwe, szczepionki na koronawirusa są dobrowolne,
bezpłatne i skuteczne.
• Szczepionki są bezpieczne.
• W ten sposób można się przyczynić do szybszego powrotu do normalności.
Lidia Sosnowska

Związek od lat zwalcza naganną praktykę działkowiczów z niektórych
ogrodów, polegającą na spalaniu odpadów, głównie roślinnych.
W ten sposób okoliczni mieszkańcy mają
ustawicznie do czynienia z niebezpiecznym
smogiem, który truje nas samych i nasze
środowisko. Z tego względu media nieraz
przedstawiają działkowców jako grupę, która nie baczy na interesy ogółu. Jest to obraz
fałszywy, ale powyższe przypadki rzucają negatywne światło na wszystkich działkowców.
Spalanie odpadów z działek jest też uciążliwe
dla mieszkańców budynków sąsiadujących z
ogrodem i nie przysparza użytkownikom działek życzliwości ze strony społeczeństwa.
Dlatego też po raz kolejny przypominamy, że w myśl regulaminu ROD obowią-

zuje całkowity zakaz spalania na terenie ogrodu i działek wszelkich odpadów
i resztek roślinnych. Oznacza to, że nie można spalać żadnych odpadów. Nagminne łamanie tego zakazu może nawet skutkować
pozbawieniem prawa do działki. Dodatkowo należy wiedzieć, że gminy często wprowadzają całkowity zakaz spalania na swoim
terenie, co również obowiązuje działkowców. Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Należy
więc bezwzględnie powstrzymać się przed
jakimkolwiek spalaniem.
Tomasz Terlecki

Laureaci konkursu

najpiękniejsza działka w ROD w 2021 roku!
Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 27 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę
nr 244/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza
działka w ROD”. Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów Jubileuszu
40-lecia Związku.
Celem konkursu było zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD oraz wynagrodzenie i dostrzeżenie pracy i wkładu działkowców, którzy wykorzystują i wdrażają na
działkach programy PZD.
Krajowy Zarząd PZD zdecydował
o przyznaniu:
Miejsca I – Państwu Zoﬁi i Kazimierzowi
Pala, którzy użytkują działkę w ROD „Bielany” w Krakowie. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł oraz
dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie krajowym. W uzasadnieniu przyznania nagrody
głównej, podkreślono, iż użytkownicy działki
wykazali się pasją przyrodniczą i dużą wiedzą w tym zakresie.
Miejsca II – Państwu Mariannie i Zbigniewowi Grabarczykom, którzy są użytkow-

nikami działki w ROD im. Kaprala Benedy
w Bydgoszczy. Działka użytkowna przez
laureatów, wyróżnia się wielogatunkowymi
nasadzeniami warzywniczymi i roślin przyprawowych, a także różnorodnością roślin
sadowniczych i ozdobnych. Laureaci II miejsca otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł oraz specjalny dyplom.
Miejsca III - Pani Annie Gwardiak, która
użytkuje działkę w ROD „Pszczółka” w Wysokiem Mazowieckiem. Za zajęcie III miejsca,
uczestniczka konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł oraz dyplom.
Użytkowniczka działki realizuje Programy
przyrodnicze PZD poprzez uprawę roślin zalecanych w tych Programach oraz podejmowanie działań ekologicznych i wdrażających
bioróżnorodność.

Niestety, mimo licznych wystąpień Krajowego Zarządu, Okręgów, zarządów ROD oraz
pozostałych struktur PZD oraz działkowców,
żadna z propozycji i uwag Związku nie została
uwzględniona w podpisanej ustawie.
W związku z tym, w najbliższym czasie
wejdą w życie następujące niekorzystne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi na
terenie ROD:
• zwiększą się maksymalne stawki opłat za
wywóz odpadów komunalnych. Maksymalna
stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów wzrośnie z 1 do 1,3 proc. przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na
jedną osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne. W praktyce oznacza, że ROD w 2021 r. za
wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić 19,19 zł, mogą wydać - 24,95
zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów zamiast 61,40 zł, aż - 228,68 zł.
• ROD dalej będą musiały zamawiać pojemniki na bioodpady i płacić za ich wywóz.
Mimo zagospodarowywania części odpadów
komunalnych w kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z konieczności zamawiania
pojemnika na bioodpady i zwolnienia z części opłaty za śmieci – tak jak to ma miejsce
w przypadku właścicieli je dn oro dzinnych
budynków mieszkalnych.
• na włączenie ROD, który dotychczas
rozliczał śmieci na podstawie umowy z prywatną ﬁrmą/przedsiębiorstwem komunalnym
do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy
ROD będą musiały na bieżąco monitorować
uchwały rady miasta/gminy oraz informacje
o przetargach i składać w określonych terminach stosowne oświadczenia o wyłączeniu
się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub o odwołaniu ww.
oświadczenia o wyłączeniu.
20 września 2021 r. KZ PZD wydał komunikat, w którym poinformował o zmianach
i podziękował wszystkim strukturom PZD
oraz działkowcom za wsparcie działań Związku w tej sprawie.
Więcej informacji na www.pzd.pl.
MAP

Krajowy Zarząd PZD przyznał
również 8 wyróżnień:
• Marzena i Grzegorz Lompert
– działka w ROD „Marysieńka” w Gniewie;
• Barbara i Zbigniew Wyżga – działka
w ROD „Podgórze” w Krakowie;
• Józef Waligóra – działka w ROD
„Góra Zabełecka” w Nowym Sączu;
• Katarzyna Tereszkiewicz
– działka w ROD „Energetyk, Górnik,
Nauczyciel” w Warszawie;
• Irena i Edmund Derwich
– działka w ROD „Na Zboczu” w Śremie;
• Regina i Waldemar Stasik – działka
w ROD „Witaminka” w Pyskowicach;
• Monika i Wiesław Szada-Borzyszkowscy
– działka w ROD im. E.Gierczaka
w Koszalinie;
• Leokadia Wojtowicz – działka w ROD
„Słoneczny Stok” w Wieliczce.
Wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne
w wysokości 1000 zł oraz dyplomy pamiątkowe, potwierdzające udział w konkursie oraz
docenienie ich działki przez KZ PZD. Wszyscy
pozostali uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa jubileuszowe.
Anna Mioduszewska

