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LISTOPADOWE WYDANIA!

Jeżeli walne zebranie ROD nie podejmie takiej 
uchwały, decyzję o wyłączeniu prądu może podjąć 
zarząd ROD. Może to jednak zrobić wyłącznie w uza-
sadnionych przypadkach, związanych ze złym stanem 
technicznym sieci energetycznej, niemożliwością za-
pobieżenia kradzieżom prądu, czy też w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa ogrodu. Z uwagi na to, że wy-
łączenie prądu na podstawie ww. uchwały zarządu 
ROD ma charakter wyjątkowy, powinna ona zawierać 
szczegółowe uzasadnienie co do decyzji o wyłączeniu 
energii elektrycznej w ogrodzie. 

O planowanym wyłączeniu prądu powinni rów-
nież wcześniej zostać poinformowani działkowcy, i to 

niezależnie od tego, czy decyzja o wyłączeniu prądu 
w okresie jesienno-zimowym wynika z uchwały WZ 
ROD, czy z decyzji zarządu ROD. Informacja o zamia-
rze wyłączenia prądu i jego terminie powinna zostać 
podana do wiadomości działkowców w postaci ogło-
szenia wywieszonego na tablicach ogłoszeń, co naj-
mniej 14 dni przed wyłączeniem energii elektrycznej 
w ogrodzie, co wynika z § 10 Uchwały nr 285/2015 
Prezydium Krajowej Rady PZD (obecnie Krajowego 
Zarządu PZD) z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie za-
sad korzystania z energii elektrycznej  w rodzinnych 
ogrodach działkowych. 
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Wyłączenie prądu 
w okresie jesienno-
zimowym
Zgodnie z Regulaminem ROD (§ 75) w okresie jesienno-zimowym 
w ogrodzie może zostać wyłączony prąd. Aby tak się jednak stało, 
konieczne jest wcześniejsze podjęcie przez walne zebranie ROD 
uchwały, w której zarząd ROD zostanie zobowiązany do czasowego 
odcięcia prądu w ROD we wskazanym okresie.

Sezon na działkach już się zakończył. Puste ogrody kuszą 
złodziei, dlatego warto się przed nimi odpowiednio 
zabezpieczyć. 

Działkowcu!
 zainwestuj w solidne, najlepiej atestowane zamki w drzwiach, 

bramach, a nawet w kraty w oknach;
 nie pozostawiaj w altanie „na widoku” przedmiotów 

wartościowych;
 bardziej cenne przedmioty, takie jak kosiarki, piły, sprzęt 

elektroniczny czy agregaty najlepiej zabierz z altany;
 nie opowiadaj nikomu o tym, co pozostawiono w altanie;
 oznakuj sprzęt w trwały i widoczny sposób (grawer, farba);
 odwiedzaj działkę w sezonie zimowym i zwracaj uwagę 

również na sąsiednie działki;
 wymieniaj się informacjami z sąsiadami za pośrednictwem 

telefonów i innych komunikatorów o podejrzanych sytuacjach 
zaobserwowanych na działkach;

 powiadamiaj policję o podejrzanie zachowujących się osobach;
 bezwzględnie i niezwłocznie zgłaszaj wszelkie, nawet 

najdrobniejsze przypadki kradzieży i akty wandalizmów;
 wykup indywidualną polisę ubezpieczeniową. Opr. E.Ch.

Jak zabezpieczyć altanę 
przed kradzieżą

KALENDARZ DZIAŁKOWCA 2020
Polski Związek Działkowców wydał dla swoich 
członków kieszonkowy „Kalendarz działkowca“ 
na rok 2020 w nakładzie 950 000 egzemplarzy. 
Kalendarze dostarczane są do ogrodów i 
bezpłatnie dystrybuowane wśród działkowców, 
w liczbie 1 kalendarz na działkę. Koszty wydania 
i dystrybucji publikacji pokrywa Jednostka 
Krajowa i okręgi.

Kalendarz został opracowany specjalnie dla 
działkowców i składa się z kalendarium (1 tydzień na stronie) i części in-
formacyjnej. Znajdziecie w niej najważniejsze informacje na temat PZD, 
główne terminy obowiązujące działkowca, wyjaśnienia dotyczące opłat 
ogrodowych i składki członkowskiej, numery do telefonicznych porad 
prawnych i ogrodniczych organizowanych przez okręgi i Jednostkę Kra-
jową, a także wykaz danych teleadresowych do OZ. Ładne wydanie, 
poręczny format, przejrzysty układ kalendarium i części informacyjnej 
sprawią, że nie będziesz mógł się bez niego obejść. Już dziś zgłoś się do 
swojego zarządu po odbiór „Kalendarza działkowca 2020”.
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Zakaz rozpowszechniania danych 
osobowych działkowców bez ich zgody

W komunikacie KZ PZD przypo-
mniał, że zgodnie z RODO dane oso-
bowe działkowców mogą być prze-
twarzane tylko zgodnie z prawem. 
W przypadku wywieszania infor-
macji o działkowcach na tablicach 
ogłoszeń konieczne jest uzyska-
nie ich zgody na ten sposób prze-
twarzania ich danych osobowych. 
Jednocześnie wskazał, że zgodnie 
z RODO przez dane osobowe dział-
kowców należy rozumieć nie tyl-
ko imię i nazwisko działkowca, ale 
również wszelkie inne informacje, 
które identyfi kują bądź pozwalają 
na zidentyfi kowanie danej osoby, 

w tym numer działki w ROD. Na jego 
bowiem podstawie można pośred-
nio określić tożsamość działkowca, 
czyli osoby, której dane dotyczą.

W związku z tym, KZ PZD za-
apelował do zarządów ROD o nie-
wywieszanie bez pisemnej zgody 
działkowców na tablicach ogłoszeń 
w ROD danych działkowców w za-
kresie imienia i nazwiska, ale rów-
nież numeru działki. W szczegól-
ności o niepublikowanie informacji 
o wysokości zadłużenia z tytułu 
opłat ogrodowych, stanu odczy-
tów liczników, czy też innych infor-
macji np. związanych z prowadzo-
nymi sprawami statutowymi oraz 
sądowymi w odniesieniu do tych 
danych. Ta sama zasada odnosi się 
do publikacji danych osobowych 
działkowców na stronach interne-
towych ROD lub w inny sposób. 

MAP 

W dniu 25.09.2019 r. Krajowy 
Zarząd PZD wydał komunikat 
w sprawie niewywieszania 
danych osobowych 
działkowców na tablicach 
ogłoszeń w ROD bez ich zgody 
(dostępny na www.pzd.pl). 

Co do niego wsypujemy?
Możemy skorzystać 

z  gotowych mieszanek 
dla ptaków dostępnych 
w sklepach zoologicznych 
lub przygotować własną 
np. z pszenicy, prosa, sło-
necznika (łuskanego lub 
niełuskanego), owsa, czy 
płatków owsianych.

W sprzedaży od kilku 
lat dostępne są też kule 
do karmienia ptaków (na-
siona oraz orzechy zato-
pione w tłuszczu). Zawie-
szamy je przy karmniku 
lub bezpośrednio na gałęzi 
drzewa (tak, by nie dosta-
ły się do nich koty i inne 

drapieżniki). Słoninę (nie 
soloną) można zawieszać 
na okres nie dłuższy niż 2 
tygodnie – po tym czasie 
należy ją usunąć i wymie-
nić na nową.

Źródłem pokarmu dla 
ptaków mogą też być krze-
wy tj. ognik, irga, bez czarny, 
ligustr lub jarzębina, których 
owoce długo pozostają na 
gałązkach. Zostawiajmy 
również ptakom część wi-
nogron, aronii, porzeczek 
lub rokitnika – ptaki chętnie 
zjedzą je zimową porą.

Co szkodzi ptakom:
• sól (znajdująca się 

np. w solonych 

orzeszkach, słoninie, 
pieczywie)

• spleśniały chleb 
i namoczone, 
zamarznięte pieczywo

• suszone warzywa 
i owoce, bo pęcznieją 
w ptasich wolach, co 
przy zjedzeniu przez nie 
większych ilości może 
być niebezpieczne

• kasza pęczak 
i inne pęczniejące 
w przewodzie 
pokarmowym ptaków 
ziarna oraz kasze

• duża ilość pieczywa.

Opr. E.Ch.

W jaki sposób 
dokarmiać ptaki
Najprostszym rozwiązaniem jest karmnik. 
Należy go umieścić w miejscu trudno dostępnym 
dla kotów i innych drapieżników. Ważne, aby 
karmnik miał zadaszenie i zabezpieczenie przed 
wywiewaniem pokarmu. 

Rodzinne ogrody działkowe w ramach 
uzupełnienia środków własnych na 
sfi nansowanie zadań remontowo-
inwestycyjnych  uzyskują dotacje 
z jednostek wyższych PZD.

PZD  do września 2019 roku przekazał z Fundu-
szu Rozwoju dotacje dla 204 ROD na kwotę 1 548 
408 złotych.

Ponadto w ramach Funduszu przeznaczone-
go na budowę siedzib dla zarządów ROD, Krajo-
wy Zarząd PZD  przekazał dotacje  dla 10 ROD 
w kwocie 80 000 złotych oraz sfi nansował projek-
ty budowlane obiektów do 35 m2 przeznaczonych 
na biura dla zarządu ROD. Dotychczas łączna kwo-
ta wydatkowana w ramach sfi nansowania projek-
tów budowlanych  przez Krajowy Zarząd PZD to 
ponad 20 000 złotych. MK

PZD udzielił 
dotacji dla ROD

Fundusz Samopomocowy PZD cieszy się 
niesłabnącym uznaniem wśród zarządów ROD 
realizujących inwestycje w ROD. Decyzje o 
zaciągnięciu pożyczki podejmuje walne zebranie ROD. 
Dzięki zabezpieczeniu fi nansowemu, inwestycja może 
być szybko wykonana i działkowcy mogą cieszyć się 
z wybudowanej infrastruktury. 

W ramach przyjętego zobowiązania na walnym zebra-
niu działkowcy partycypują w spłacie zaciągniętej po-
życzki. 

W 2019 roku ( do 15 września) pożyczkę z Fun-
duszu Samopomocowego PZD  uzyskało 33 ROD na 
kwotę 1 751 500 złotych. Środki te w terminie mak-
symalnie do 5 lat podlegają zwrotowi, po to aby ko-
lejne zarządy ROD mogły ubiegać się o pożyczkę. 
Zarządy ROD, które raz skorzystały z pożyczki z Fun-
duszu Samopomocowego, realizując następne za-
danie też sięgają po ten sposób jego sfi nansowania, 
a działkowcy widząc efekt dobrze wykonanej pracy nie 
mają oporów w partycypacji w kosztach zadania. MK

PZD udzielił 
pożyczek dla ROD

Niewątpliwą zaletą e-wydań jest 
możliwość przechowywania ich 
w pamięci telefonu lub kompu-
tera. Już nie musisz gorączkowo 
przeszukiwać zasobów Internetu 
i korzystać z często niesprawdzonych 
porad. Z naszych e-booków możesz 
swobodnie korzystać pracując na 
działce lub w ogrodzie. Są dostęp-
ne od ręki i błyskawicznie pomogą 
w rozwiązaniu wszelkich uprawo-
wych problemów. W publikacjach 
znajdują się zdjęcia, zestawienia tabe-
laryczne oraz poglądowe rysunki. 

W ofercie:

 Wykorzystanie 
chwastów

 Warto 
ściółkować

 Owoce wolne 
od chemii

 Superżywność 
z działki

 Ekosposoby 
na szkodniki

 Kompost krok 
po kroku


