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Ograniczenia w korzystaniu z ROD –woda, prąd, śmieci 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad udostępniania 

mediów w ROD, Krajowy Zarząd PZD informuje, że rozstrzyganie tej kwestii 

pozostaje w gestii Zarządów ROD. Wprowadzone przez Krajowy Zarząd PZD 

ograniczenia w zakresie dostępu do ROD nie rzutują na powyższe kompetencje. 

Zarząd ROD, posiadając wiedzę na temat warunków lokalnych, jest organem, 

który najlepiej potrafi ocenić możliwości techniczne w ROD w kontekście 

uruchomienia dostawy wody i energii elektrycznej. Podejmując tą decyzję warto 

jednak uwzględnić, że w warunkach ROD zapewnienie dostępu do wody ma 

szczególne znaczenie. 

Analogicznie wygląda sytuacja w kontekście możliwości korzystania ze 

śmietników w ROD. W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw dla 

przyjęcia, aby Zarząd ROD był zobowiązany do wyłączenia śmietników z 

funkcjonowania. Oczywiście korzystając ze śmietników, jako miejsca w którym 

„krzyżują” się drogi większej liczby osób, każdy z działkowców powinien 

pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ostrożności. 

Jednocześnie KZ PZD po raz kolejny apeluje, aby korzystając z działek w 

ROD, czynić to w sposób odpowiedzialny. Optymalne zachowanie to 

ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami. Odpowiedzialność wobec 

najbliższych, jak i ogółu społeczeństwa, nakazuje przyjąć, że w obecnych 

warunkach pobyt w ROD należy ograniczyć maksymalnie, jak tylko jest to 

możliwe, do swojej działki. Integrację sąsiedzką pozostawmy na bardziej 

sprzyjające czasy, a dziś skupmy swą aktywność do działki. 

Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak bramy, furtki, 

wspólne hydranty, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontaktu z tą sama 

powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę 

możliwości, dezynfekowanie powierzchni. Zachęcamy do tego rodzaju działań 

każdego z działkowców. Nie oczekujmy, że wszystko zostanie załatwione przez 

Zarząd ROD, którego możliwości są ograniczone. 

Jeżeli posiadamy taką możliwość, warto samemu zdezynfekować takie 

miejsca. Korzyści osiągniemy zarówno my sami i jak nasi sąsiedzi. W tych 

trudnych czasach jest szczególnie ważne, abyśmy działali z myślą o innych. 

Pamiętajmy, że ROD, to nie tylko działka. ROD to wspólnota, której członkowie 

powinni solidarnie współdziałać, gdyż wówczas korzyści osiąga każdy z nas. 
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