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Obecnie coraz częściej działkowcy odcho-
dzą od upraw ogrodniczych na rzecz szeroko 
rozumianego wypoczynku i rekreacji. Tym-
czasem takie wykorzystanie działek nie jest 
zgodne ani z ideą ogrodnictwa działkowego, 
ani obowiązującymi przepisami regulujący-
mi funkcjonowanie ogrodów działkowych.  
W związku z tym niezbędne stało się podję-
cie przez PZD działań zmierzających do po-
wstrzymania tego niekorzystnego zjawiska. 
Takim działaniem było opracowanie i przy-
jęcie do realizacji przez Krajową Radę PZD 
Otwartego programu nowoczesnego zagospo-
darowania i użytkowania działek na miarę po-
trzeb współczesnych rodzin. 

Sposób wykorzystania działki ma wpływ na 
utrwalenie wizerunku ogrodów i działkowców. 
Wobec nasilających się zagrożeń dla ogrodów 
działkowych niezbędne jest podjęcie aktywnej 

Otwarty program nowoczesnego 
zagospodarowania i użytkowania działek 
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Zmiana wyłącznie rekreacyjnego sposobu wykorzystania działek jest konieczna  
dla dalszego istnienia i rozwoju ogrodów.

walki w ich obronie. Jednym z głównych celów 
Otwartego programu jest przekonanie społe-
czeństwa oraz organizacji samorządowych do 
zasadności i konieczności istnienia oraz dal-
szego funkcjonowania ogrodów w miastach. 
Prowadzenie upraw ogrodniczych na działkach 
może być bezspornym argumentem potwier-
dzającym socjalną rolę ogrodów dla społeczeń-
stwa. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie się  
w realizację tego programu wszystkich, którym 
leży na sercu dobro i dalsze istnienie ogrodów 
działkowych.

Uprawa warzyw, owoców i ziół nie musi 
być trudna i nudna. Wystarczy odpowiednio 
dobrać gatunki i odmiany oraz zastosować 
ciekawy, nietuzinkowy a jednocześnie efek-
tywny sposób uprawy (w skrzyniach, na pod-
wyższonych grządkach, w pionie). Nie trzeba 
też uprawiać wszystkiego, co jest możliwe. 

� utrzymało zwolnienie ROD z ryczałto-
wego systemu odbioru odpadów komunalnych 
i pozostawiło możliwość wywozu śmieci z te-
renów ROD na podstawie umów z indywidu-
alnymi firmami lub deklaracji „śmieciowych”, 
w których zarządy ROD będą mogły same 
określić ilość śmieci do wywiezienia z terenów 
ogrodów; 
� doprecyzowało (choć nie do końca 

zgodnie z propozycją PZD) pojemność pojem-
nika oraz worka, którego będzie dotyczyła 
maksymalna wysokość stawki opłaty za wy-
wóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, 
w tym ROD. MŚ zaproponowało, aby maksy-
malna stawka opłaty za wywóz śmieci w przy-
padku pojemnika o pojemności 1100 litrów nie 
mogła przekroczyć – 54,17 zł lub w przypadku 
worka o pojemności 120 litrów – nie mogła 
przekroczyć 16,93 zł. Za pojemniki lub worki 
o mniejszej lub większej pojemności stawki 
opłat mają być ustalane w wysokości propor-
cjonalnej do ich pojemności; 
� odrzuciło propozycję, aby działkowcy 

(tak jak właściciele domków jednorodzinnych) 
mogli korzystać ze zwolnienia z części opłaty 
za wywóz śmieci w związku z kompostowa-
niem bioodpadów.

Mając na uwadze znaczenie zapisów usta-
wy „śmieciowej” dla ROD i działkowców, ww. 
projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach został poddany 
całościowej analizie prawnej i KZ PZD po raz 
kolejny wystąpił do MŚ w tej sprawie. 

Więcej informacji na ten temat dostępnych 
jest na stronie www.pzd.pl. MAP 

W Ministerstwie Inwestycji  
i Rozwoju trwają zaawansowane 
prace nad nową ustawą  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym

Aktualne studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zostanie zastąpione 
przez plan przeznaczenia. Będzie on 
jednak inaczej niż studium, aktem prawa 
miejscowego, a więc będzie wiązał nie 
tylko gminy, ale i mieszkańców, gdyż 
będzie zawierał przepisy powszechnie 
obowiązujące. Plan przeznaczenia ma 
być tworzony obowiązkowo dla całego 
obszaru gminy i zawierać główne założenia 
infrastrukturalne. 

Z kolei plan zabudowy ma zastąpić obecnie 
obowiązujące miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego. Będzie on tworzony dla te-
renów wyznaczonych w planach przeznaczenia  
i będzie podstawą do wydawania pozwolenia na 
budowę. 

Założenia przewidują także większy udział 
społeczności lokalnej w tworzeniu nowych bądź 
zmiany planów przeznaczenia i planów zabudowy. 

Krajowy Zarząd PZD uznał, iż zmiany  
w planowaniu przestrzennym mają bardzo duże 
znaczenie dla dalszego istnienia ROD. Dlatego 
PZD zabiega, aby mógł zostać konsultantem 
projektu i reprezentować interesy ROD i wszyst-
kich działkowców. AR

PZD walczy o zmianę 
ustawy śmieciowej

Najlepiej posadzić rośliny o wybitnych wa-
lorach prozdrowotnych, łatwe w uprawie 
– czyli niewymagające wielu zabiegów pie-
lęgnacyjnych i ochroniarskich. Jest to możli-
we! Takie warzywa i owoce są często trudno 
dostępne w sprzedaży bądź ich cena jest 
wysoka. Zatem działka to znakomita okazja 
do ich pozyskiwania. Otwarty program oferu-
je listę takich wyjątkowych roślin.

Tekst Otwartego programu nowoczesnego 
zagospodarowania i użytkowania działek został 
opublikowany w Biuletynie Informacyjnym 
oraz na stronie internetowej PZD. Do ogro-
dów trafią też specjalne broszury dotyczące 
metod produkcji zdrowej żywności na dział-
kach. Są one wydane ze środków KR PZD  
i bezpłatne dla działkowców. 

mgr inż. EugEniusz KondRAcKi
Prezes Polskiego Związku Działkowców

W bieżącym roku trafiły już do ogro-
dów dwie broszury: „Cięcie krzewów 
ozdobnych” (dr hab. Marek Dąbski, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie) – kom-
pendium wiedzy – prosta „ściągawka” 
z cięcia różnych grup krzewów, a także 
pnączy i żywopłotów; „Superżywność 
z działki” (dr Ewelina Gudarowska, Uni-
wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) 
– wszechstronne, prozdrowotne zasto-
sowanie warzyw i owoców. 

W najbliższym czasie ukażą się  
– „Owoce wolne od chemii” i „Warzywa wolne od chemii” – co i jak 
uprawiać, aby zminimalizować lub wyeliminować konieczność sto-
sowania chemicznych preparatów, a jednocześnie uzyskiwać dobre 
i zdrowe plony. 

„Hortiterapia, czyli ogrodolecznictwo” – jak można poprzez zaję-
cia na działce i przebywanie wśród roślin, poprawiać swoje zdrowie 
i relacje międzyludzkie. 

„Podwyższone rabaty”. Są bardzo modne i efektowne. Stają się 
popularne także ze względu na łatwiejszą uprawę, bez zbytniego 
schylania się. Można w nich uprawiać różne rośliny ozdobne, wa-
rzywa i zioła. 

„Bioróżnorodność w ogrodach działkowych”. ROD to bogactwo 
gatunków i odmian roślin, siedliska dla owadów pożytecznych, pta-
ków i innych gatunków zwierząt. Jak wspomagać bioróżnorodność  
i dlaczego jest ona tak ważna.

„Warto ściółkować”, „Kwiatowe rabaty”, „Budki lęgowe” i „Nieza-
wodne iglaki”. 

Uzupełnieniem broszur są plakaty na tablice w ogrodach. Uka-
zał się już „Aktualny wykaz preparatów zalecanych do stosowania  
w ogrodach działkowych”. Wkrótce będzie plansza „Nasi sprzymie-
rzeńcy”, czyli owady pożyteczne. Do końca roku ukażą się także 
m.in. „Rośliny inwazyjne”, „Nowe choroby i szkodniki roślin”, „Rośliny 
trujące”.

W poprzednich latach ukazały się: „Ściółkowanie gleby”, „Jak wy-
twarzać i stosować kompost”, „Cięcie letnie roślin sadowniczych”, 
„Modernizacja altany”, „Najlepsze rośliny na żywopłoty”, „Warzywa 
nowocześnie”, „Wykorzystanie chwastów”, „Zanieczyszczenie śro-
dowiska a rodzinne ogrody działkowe”, „Co sadzić, a czego nie sadzić 
na działce”, „Eko sposoby na szkodniki”, „Co robić z odpadami”. 

Pytaj w zarządach ROD o bezpłatne broszury.
Zbieraj je, czytaj i korzystaj w praktyce z tej cennej wiedzy!
To znakomite uzupełnienie treści publikowanych co miesiąc  

w „działkowcu” i „Moim ogródku”. doMiniK tARAsKA

BeZPłatne  
broszury ogrodnicze
Już od 2015 roku PZD ze środków 
funduszu oświatowego wydaje dla 
działkowców bezpłatne broszury, 
zawierające bardzo praktyczne, 
instruktażowo ujęte informacje. 

Zachowanie czystości w ROD
Jak co roku podczas wiosennych 
porządków na działkach powraca problem 
zachowania czystości w ogrodach. 
Regulamin ROD określa obowiązki 
przewidziane dla działkowców w zakresie 
czystości i porządku w ROD. Trzeba więc 
pamiętać, że wszyscy są zobowiązani do 
dbania o estetyczny wygląd działki  
i ogrodu, niezakłócania spokoju sąsiadom 
oraz utrzymywania w czystości dróg, 
alejek i rowów melioracyjnych. 

Zarządy są zo-
bowiązane do wy-
posażania terenów 
ROD w pojemniki 
służące do zbiera-
nia odpadów ko-
munalnych przede 
wszystkim z zaleceniem selektywnej 
zbiórki odpadów, do których działkowcy 
będą mogli wrzucać odpady z działki nie-
podlegające kompostowaniu. 

Zarządy ROD podobnie jak sami dział-
kowcy zobowiązane są do dbania o ład 
i porządek. Co więcej działkowcy zobo-
wiązani są do utrzymywania w czystości  
i estetycznym stanie dróg i alejek ogrodo-
wych oraz przylegających do nich rowów 
melioracyjnych do połowy lub na całej 
szerokości. M.J.

Fundusz Samopomocowy w Polskim Związku Działkowców gromadzi 
środki celowe przeznaczone na niskooprocentowane pożyczki dla ROD. 
Środki te stanowią źródło szybkiego finansowania inwestycji i remon-
tów w ROD takich jak budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej 
oraz wykonanie jej remontu. W 2018 roku oprocentowanie wynosiło 2%  
w skali roku. Krajowy Zarząd w 2018 roku udzielił pożyczek dla 61 ROD na 
łączną kwotę 2 995 660,00 zł. 

Z Funduszu Rozwoju, będącego w dyspozycji Jednostki Krajowej oraz 
okręgów udzielone zostały dotacje dla ROD realizujących inwestycje i re-
monty typu: modernizacja sieci energetycznej, sieci wodociągowej, moder-
nizacja i budowa ogrodzenia, remont parkingu, remont domu działkowca, 
budowa siedziby zarządu ROD, jako uzupełnienie środków własnych. Dota-
cje pochodzące z Funduszu Rozwoju na szczeblu krajowym i okręgowym są 
bezzwrotne oraz udzielane na realizację konkretnego zadania inwestycyjne-
go lub remontowego. W ramach tego Funduszu PZD udzielił dotacji dla 619 
ROD w łącznej kwocie 4 801 283,00 zł. 

Ponadto Krajowy Zarząd PZD przekazał następujące środki:
� w ramach Funduszu Na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych – 

udzielając dotacji dla 13 ROD na łączną kwotę 87 800,00 zł; łącznie z tego 
Funduszu przekazano już środki w kwocie 2 344 206,00 zł.
� w ramach Funduszu przeznaczonego na Budowę Siedzib Dla Zarzą-

dów ROD – udzielając dotacji dla 13 ROD na łączną kwotę 117 800,00 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu PZD, ciężaru realizacji inwestycji nie po-

noszą tylko sami działkowcy, a ROD zostają wyposażone w nową lub zmo-
dernizowaną infrastrukturę, która będzie lepiej służyć działkowcom i ich 
rodzinom. 

MoK/Wgg

Koniec kadencji w PZD 
W roku 2019 kończy się kadencja organów PZD, 

od ogrodów poprzez okręgi na organach krajowych 
kończąc. W ROD na zebraniach sprawozdawczo-
-wyborczych dokonywana jest ocena mijającej 
kadencji, a także przyjęcie nowego programu dzia-
łania na następną kadencję oraz wybór władz ogro-
dowych i delegatów na okręgowe zjazdy. 

Po odbyciu zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
w ROD we wszystkich okręgach zostaną przepro-
wadzone okręgowe zjazdy delegatów, które podsu-
mują i ocenią mijającą kadencję zatwierdzając spra-
wozdanie z działalności okręgowej rady i okręgowej 
komisji rewizyjnej za kadencję, udzielając absoluto-
rium ustępującemu okręgowemu zarządowi, uchwa-
lając program działania okręgu i ustalając liczbę oraz 
wybierając członków okręgowej rady i okręgowej 
komisji rewizyjnej, jak również delegatów na Krajo-
wy Zjazd Delegatów. Okręgowe zjazdy delegatów 
muszą się odbyć do dnia 30 września 2019 roku.

Na szczeblu krajowym podsumowanie i ocena 
mijającej kadencji oraz wybory nowych władz na 
nadchodzące 4 lata odbędą się na XIV Krajowym 
Zjeździe Delegatów, 6 i 7 grudnia 2019 roku. 
W Krajowym Zjeździe Delegatów PZD weźmie 
udział 258 delegatów. zRs

Postulat podniesiony przez PZD 
– skrócenie odroczenia wejścia  
w życie przepisów wygaszających 
roszczenia do terenów publicznych 
pozyskanych w drodze wywłaszcze-
nia – zmniejsza ryzyko nasilenia się 
patologii związanych z tzw. prze-
mysłem reprywatyzacyjnym. Bene-
ficjentami kampanii działkowców 
będą nie tylko ogrody. Zmiany mogą 
okazać się korzystne dla wielu innych 
obiektów wzniesionych na terenach 
publicznych np. szkół, szpitali, blo-

ków komunalnych, czy też obiektów 
sportowych. 

Aby to osiągnąć, działkowcy  
z PZD musieli po raz kolejny się zmo-
bilizować. W całym kraju odbyły się 
spotkania delegacji działkowców  
z parlamentarzystami. Do Sejmu, 
Senatu i rządu trafiło kilkaset zbio-
rowych petycji pochodzących ze 
wszystkich szczebli PZD (najwięcej 
z ogrodów). Dzięki temu podczas 
spotkań w Ministerstwie Rozwoju 
i Infrastruktury oraz w trakcie prac  

w komisjach parla-
mentarnych, nikt nie 
miał wątpliwości, że 
stanowisko prezen-
towane przez orga-
nizację odpowiada 
oczekiwaniom spo-
łecznym. Fakt ten,  
w połączeniu z argumentami mery-
torycznymi zaprezentowanymi przez 
organizację działkowców, pozwolił  
na osiągnięcie sukcesu – Parla-
ment skorygował kształt uchwalanej  
nowelizacji. Dzięki temu za ok.  
12 miesięcy widmo zaistnienia ko-
lejnych żądań o zwrot terenów ROD 
winno ostatecznie zniknąć.

MK

Wydarzenia pierwszych miesięcy 2019 r. po raz kolejny dowiodły,  
że posiadając ogólnokrajową organizację działkowcy mogą i potrafią 
skutecznie upomnieć się o swoje prawa. Praktycznie w ostatniej chwili, 
ale udało się przekonać parlamentarzystów do skorygowania nowelizacji 
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W marcu br. Rządowe Centrum Legislacji, 
opublikowało kolejny projekt nowelizacji 
ustawy „śmieciowej”, biorąc pod uwagę 
część propozycji zgłaszanych przez PZD:

W ramach funkcjonujących w PZD funduszy celowych, 
zarządy ROD mogą ubiegać się o dofinansowanie 
realizowanych zadań inwestycyjno-remontowych w ROD. 

Pożyczki i dotacje


