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Ogólnie obowiązującą w PZD zasadą wynikającą z § 68 pkt 6 Regulaminu ROD 
jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Z tą zasadą związana 
jest kolejna norma zawarta w pkt 7 ww. przepisu, zabraniająca parkowania 
pojazdów na terenie ROD, poza wyznaczonymi w tym celu miejscami. 

Regulaminowy zakaz może zostać zmie-
niony przez walne zebranie. Należy pokre-
ślić, że zarząd ROD nie może samodzielnie 
ustalać zasad wjazdu na teren ROD. Decy-
dując się na wprowadzenie zasad wjazdu 
na teren ROD należy mieć na uwadze, że 
uchwała poza samym zezwoleniem powinna 
regulować szczegółowych zasad dotyczą-
cych wjazdu na teren ROD. 

Niezależnie od decyzji walnego zebrania, 
przepisy przewidują wyjątki od ogólnego za-
kazu wjazdu. Pierwszym z nich jest, wynika-
jąca z § 69 regulaminu ROD, możliwość wjaz-
du na teren ogrodu pojazdów, które dowożą 
do działki nawozy, materiały budowlane itp. 
Szczegółowe zasady wjazdu pojazdów w ta-
kich przypadkach określa zarząd ROD. 

Drugim wyjątkiem jest przepis § 70 Re-
gulaminu ROD, stanowiący o prawach 
wjazdu przez osoby niepełnosprawne, 
które również powinny mieć zapewnioną 
możliwość nieskrępowanego docierania 
do swoich działek. Do biura Krajowej Rady 
PZD wpływa obecnie wiele skarg osób 
niepełnosprawnych, którym zarządy ROD 
bezprawnie odmawiają możliwości wjazdu 
na teren ROD. Zarządy ROD w sposób nie-

uprawniony wkraczają w takich sytuacjach 
w kompetencje organów uprawnionych do 
orzekania o niepełnosprawności i upraw-
nieniach jakie przysługują takim osobom. 
Dlatego też okazanie przez działkowca waż-
nej karty parkingowej czy też orzeczenia 
o niepełnosprawności powinny skutkować 
wdaniem zgody na wjazd na teren ROD. 

Możliwość nieskrępowanego dotarcia 
pojazdem do działki przez osoby niepełno-
sprawne w praktyce oznacza również, że 
Zarząd ROD powinien pamiętać również 
o tym, aby w każdym przypadku związanym 
ze zmianą kluczy do bram informować o tym 
fakcie osoby niepełnosprawne korzystające 
z prawa wjazdu na działkę. Zarząd ROD bez 
wątpienia powinien również dołożyć staran-
ności, by ogrodowe alejki, którymi poruszają 
się zarówno piesi jak i pojazdy, były prze-
jezdne na wypadek zagrożenia i konieczno-
ści przejazdu alejkami ROD przez służby ra-
tunkowe. W tym kontekście pojawia się więc 
możliwość egzekwowania od działkowców 
wyposażenia działek w zatoczki parkingowe, 
które pozwalają na zapewnienie drożności 
przejazdu alejkami ogrodowymi. 

MJ

Biuro Krajowej Rady PZD otrzymuje dużo 
wystąpień działkowców oraz osób spoza 
ogrodów w sprawie przebywania i dokar-
miania na działkach w ROD wolnożyjących 
kotów. Jest to temat trudny, ma on jednak 
praktyczne znaczenie i wpływa na korzysta-
nia z działek w ROD.

Przypomnieć należy, iż zgodnie z § 68 pkt 10) 
Regulaminu ROD na terenie ogrodów obowią-
zuje zakaz stałego trzymania psów i kotów. Jed-
nak zwrócić trzeba uwagę, iż zgodnie z defi ni-
cją zawartą w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt, bezpańskie koty traktowane 
są jako zwierzęta wolno żyjące i co do zasady objęte 
są ochroną przewidzianą przepisami ustawy. Stałe 

Dokarmianie kotów 
na działkach w ROD

Wjazd na teren ROD

Miesięcznik „działkowiec” 
– pismo niezbędne dla 
każdego działkowca!

Krajowy Zarząd PZD ogłosił konkurs 
krajowy pn. „Najpiękniejsza działka 
w ROD 2021”. Konkurs przeznaczony 
jest dla wszystkich osób, które 
posiadają prawo do działki w ogrodzie 
zrzeszonym w PZD, a więc nie tylko 
dla członków PZD, ale dla wszystkich 
działkowców. Organizatorem konkursu 
krajowego jest Krajowy Zarząd PZD.

Zgłoszenie do konkursu następuje po-
przez złożenie prawidłowo wypełnionego 
i podpisanego formularza zgłoszenia, za-
wierającego niezbędne dane o użytkow-
niku działki i opis poszczególnych pozycji, 
załączenie dokumentacji fotografi cznej 
oraz złożenie stosownego, podpisanego 
oświadczenia uczestnika konkursu.

Z powodu pandemii, zgodnie z „Regula-
minem konkursu krajowego Najpiękniejsza 
działka w ROD 2021” oprócz tradycyjnej 
formy zgłoszenia za pośrednictwem pocz-
ty, dopuszcza się możliwość przekazania 
formularza zgłoszeniowego wraz z doku-
mentacją fotografi czną i oświadczeniem 
uczestnika drogą elektroniczną, na dedy-
kowany adres e-mail: konkurskz.dzialka@
pzd.pl Termin zgłoszeń do konkursu upły-
wa dnia 30 czerwca 2021 r. 

Dla laureatów konkursu, Krajowy Zarząd 
PZD wyznaczył atrakcyjne nagrody pieniężne: 

Dodatkowo, osoby nagrodzone miej-
scem I-III otrzymają puchary pamiątkowe, 
a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy 
konkursowe i wydawnictwa PZD.

Prace nagrodzonych działkowców zosta-
ną opublikowane na stronach interneto-
wych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz 
w wydawnictwach PZD.

Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 
140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Naj-
piękniejsza działka w ROD 2021” wraz 
z Regulaminem konkursu, formularzem zgło-
szeniowym oraz oświadczeniem uczestnika, 
opublikowane zostały na stronie www.pzd.
pl/Aktualności/Konkursy Krajowe. 

Anna Mioduszewska

Dokładnie w 40. rocznicę uchwalenia przez Sejm ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych, na mocy której powstał Polski 
Związek Działkowców, 6 maja 2021 roku odbyło się uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD inaugurujące Jubileusz 40-lecia 
Związku, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Krajowej Komisji 
Rewizyjnej PZD z Przewodniczącą Marią Fojt, członkowie działającej do 2014 roku Krajowej Komisji Rozjemczej na czele 
z Przewodniczącą Olgą Ochrymiuk oraz zasłużeni działacze, którzy mieli swój wkład w powstanie Związku i jego rozwój. Spotkanie 
odbyło się w formie zdalnej.

P rezes PZD otwierając posiedzenie 
powitał serdecznie uczestników, 
a następnie wygłosił referat przed-

stawiający trudne losy Związku w 40-let-
nim okresie istnienia, bogate w walkę 
o ogrody, walkę o kolejne ustawy regulujące 
funkcjonowanie ogrodów działkowych, bo-
gate w obronę przed zamiarami likwidacji 
ogrodów licznych niechętnych Związkowi 
podmiotów, ale również bogate w sukcesy. 

P rezes podkreślił, że po tych 40 la-
tach mamy być z czego dumni. Pol-
ski Związek Działkowców to nie 

organizacja, to ludzie, to setki tysięcy spo-
łecznych działaczy, którzy przez 40 lat nie 
szczędzili wysiłku i trudu, by zachować 
ogrody dla przyszłych pokoleń.

Wystąpienie Prezesa wywołało 
wiele emocji i wzruszeń, szcze-
gólnie u obecnych na posiedzeniu 

zasłużonych działaczy – świadków wyda-
rzeń lat 80-tych XX wieku, którzy zabie-
rali kolejno głos: Pani Janina Dziechciaruk 
z Zamościa, długoletnia działaczka Związku; 
Pani Antonina Boroń, członek władz Krajo-
wych, wieloletni prezes Okręgu Opolskie-
go; Pani Elżbieta Dziedzic, honorowy Prezes 
Okręgu w Legnicy oraz członek pierwszego 
Prezydium KR PZD. Czasy powstania Związ-
ku wspominali także Przewodnicząca Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt działająca 
w PZD od początku jego istnienia, Krysty-
na Nieżychowska z Piły– również członek 
pierwszego Prezydium KR PZD, wieloletni 
Prezes Okręgu PZD w Gorzowie Wlkp. Pan 
Tadeusz Śmigiel oraz Marian Pasiński – Pre-
zes Okręgu w Zielonej Górze. 

P odczas posiedzenia głos zabierali rów-
nież działacze, którzy rozpoczęli swoją 
działalność nieco później niż w latach 

80-tych XX wieku – Przewodnicząca Krajo-

Dlaczego warto nas czytać?
 Jesteśmy największym na rynku pi-

smem ogrodniczym, oferującym najważniej-
sze i aktualne informacje niezbędne przy 
urządzaniu i uprawie działki!

 Mamy wielkie tradycje i doświadczenie 
w popularyzacji wiedzy ogrodniczej, opar-
te na współpracy z gronem wybitnych na-
ukowców i praktyków. 

 Tematyka „działkowca” jest aktualna, 
praktyczna i adekwatna do polskich realiów 
klimatycznych.

W czerwcowym „działkowcu” 
polecamy szczególnie:

● Liliowce – bardzo wytrzymałe i mało wyma-
gające – polecamy odmiany kwitnące przez 
całe lato! ● Sposoby na osłonę miejsc wypo-
czynku – efektowne i skuteczne! ● Co robić 
z bólami kręgosłupa i jak się przed nimi 
uchronić? ● Cała prawda o globalnym 
ociepleniu i jak najlepiej się zachować 
w tej sytuacji? ● Najpiękniejsze i niezawod-
ne różaneczniki, również takie do małych 
ogródków! ● Osy i szerszenie – jak skutecz-
nie sobie z nimi radzić? ● Jak często wykopy-
wać cebule kwiatów – nie wszystkie musimy 
corocznie! ● Zbieramy deszczówkę – poleca-
my skuteczne rozwiązania dla każdego! 

Uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD w 40-tą 
rocznicę powstania Polskiego Związku Działkowców

wej Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk, Sta-
nisław Zawadka – wieloletni działacz Okręgu 
Mazowieckiego oraz wieloletni członek KR 
PZD oraz były Wiceprezes PZD, Józef Roma-
nowski – członek KR PZD ze Szczecina, Jó-
zef Pisarski – członek byłej Krajowej Komisji 
Rozjemczej PZD z Gdańska, Piotr Gadzikow-
ski – Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskie-
go, Skarbnik PZD, Zdzisław Śliwa – Prezes 
Okręgu w Poznaniu, Wiceprezes PZD, Aneta 
Wicher członek OZ w Poznaniu oraz Kazi-
mierz Chmiel- Skarbnik Okręgu Śląskiego.

W szyscy działacze, którzy zabrali 
głos, podkreślali ogromną rolę 
Prezesa PZD Eugeniusza Kon-

drackiego w budowaniu, istnieniu i walce 
o ogrody i Związek. 

K rajowa Rada przez aklamację przy-
jęła najważniejszy dokument z oka-
zji Jubileuszu 40-lecia Związku dla 

struktur PZD: Przesłanie Krajowej Rady 
PZD i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD 
z okazji 40 lat istnienia Polskiego Związku 
Działkowców. 

P rezes podsumowując uroczyste po-
siedzenie podziękował wszystkim 
obecnym, za spotkanie i za to co 

wspólnie dokonali przez 40 lat. W szcze-
gólności Prezes podziękował weteranom, 
którzy zaszczycili swoją obecnością. 

IWiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak 
w imieniu uczestników posiedzenia po-
dziękował Prezesowi PZD za 40 lat 

wspaniałego dorobku, za to, że Prezes PZD 
nigdy nie zwątpił w idee i w najcięższych 
momentach prowadził Związek do zwycię-
skiej batalii.

Opracowała: Zofi a Rut-Skórzyńska

„Najpiękniejsza działka w ROD 2021”
I miejsce

nagroda pieniężna 
w wysokości 4 000 zł;

II miejsce
nagroda pieniężna 

w wysokości 3 000 zł;
III miejsce

nagroda pieniężna 
w wysokości 2 000 zł;

Wyróżnienie
nagroda pieniężna 

w wysokości 1 000 zł.

i zorganizowane dokarmianie kotów na działkach 
w ROD sprzyja ich osiedlaniu się i stałemu prze-
bywaniu. Z punktu widzenia działkowców może to 
mieć negatywny wpływ na uprawy prowadzone na 
działkach, ponieważ zwierzęta roznosić mogą cho-
roby oraz niszczyć uprawy. Dlatego też, działkowcy 
oraz zarządy ROD w sytuacji, kiedy wiedzą, że na 
działkach w ROD zamieszkały wolnożyjące koty, 
powinni skontaktować się z wyspecjalizowanymi 
organizacjami, które zajmują się wyłapywaniem ko-
tów, ich sterylizacją i ewentualnie adopcją. Należy 
również nawiązać  współpracę z Urzędami Miast 
i Gmin, które prowadzą specjalne programy ochro-
ny zwierząt i odpowiadają za ich realizację. 

Podkreślić należy, iż żadne regulacje obowiązu-
jące w PZD nie zachęcają i nie przyzwalają na na-
ruszenie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa – ustawy o ochronie zwierząt.

U nas znajdziecie wszystko, 
czego potrzebuje każdy działkowiec!

• W bieżącym numerze polecamy temat 
miesiąca – Malownicze trawy, które cieszą się 

coraz większą popularnością. Mają szerokie 
zastosowanie i wyjątkowe walory ozdobne, 

które sprawdzą się na każdej działce. 
• Warto skorzystać z naszego dodatku spe-
cjalnego – Letnie cięcie roślin ozdobnych. 

• Czerwiec to czas planowania balkonu 
i tarasu. Aby móc cieszyć się atrakcyjnymi 
aranżacjami koniecznie trzeba przeczytać:

 Ketmie i hibiskusy  6 pomysłów 
na aranżację w pojemnikach  Fuksjowy 

wdzięk  Warzywnik na balkonie 
 Róże w pojemnikach.

• Nie można też nie przeczytać działu 
ochrony w którym polecamy ważne dla 

działkowców artykuły: 
 Czym zwalczać szkodniki roślin 
 Kret – zmora ogrodnika.


