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Przed nadejściem zimy część 
ROD decyduje się na wyłączenie 
wody. Wynika to z faktu, że przez 
najbliższych kilka miesięcy  niewiele 
się dzieje terenie ogrodów, a poza 
tym przy temperaturach poniżej 0° C 
może dochodzić do awarii  instalacji 
wodnych nieprzystosowanych do 
eksploatacji w zimie.

Dlatego też w drodze uchwały walnego 
zebrania działkowcy podejmują taką decy-
zję określając szczegółowo okres, w jakim 
woda nie będzie dostarczana na działki. 
W takiej sytuacji zarząd ROD ma obowią-
zek wyłączyć wodę we wskazanym ter-
minie informując uprzednio działkowców 
o tym fakcie. Należy jednak zaznaczyć, 
że przepisy PZD nie narzucają ogrodom 
obowiązku dokonania takiego wyłączenia, 
czy sztywnych terminów, w których woda 
winna być wyłączona, a potem włączona. 
Powyższe uprawnienia leżą w gesti i wal-
nych zebrań, a więc członków PZD.  

Agnieszka Rudawska

Akademia Młodego 
Ogrodnika ruszy 
w gdańskim ROD  

Jak pokazać młodym ludziom, skąd biorą 
się zdrowe warzywa i owoce? Najlepiej 
poprzez praktykę. Dlatego ROD im. 
T. Kościuszki w Gdańsku będzie zapraszał 
dzieci i młodzież na zajęcia do Akademii 
Młodego Ogrodnika. 

– Na terenie naszego ogrodu planujemy warsztaty, 
podczas których dzieci samodzielnie, ale pod kierunkiem 
naszych instruktorów będą uprawiały warzywa, owo-
ce, kwiaty. Zobaczą, że pomidor nie bierze się ze sklepu. 
A żeby trafi ł na nasz talerz potrzebna jest czysta ziemia 
i praca włożona w jego uprawę – mówi inicjatorka 
Akademii Młodego Ogrodnika, Beata Kaczmarska, 
prezes ROD im. T. Kościuszki w Gdańsku.

Dodaje, że chce w ten sposób pokazać, iż ogrody 
działkowe to miejsca otwarte na współpracę z lokal-
nym społecznościami, a w ROD są ludzie o ogrom-
nym doświadczeniu i wiedzy na tematy ogrodnicze 
i ekologiczne, którą chętnie przekażą młodemu po-
koleniu. W planach są też zajęcia z segregacji odpa-
dów, tu pomoże miasto – Wydział Gospodarki Ko-
munalnej w Gdańsku. Poza tym na terenie Akademii 
będą mogły odbywać się lekcje z przyrody czy biolo-
gii na świeżym powietrzu. Już toczą się rozmowy na 
temat współpracy najbliższymi palcówkami – szkołą 
podstawową oraz przedszkolem. Propozycja korzy-
stania z terenu Akademii zostanie złożona również 
harcerzom, którzy mają zbiórki w SP nr 61 w Gdań-
sku oraz Fundacji Bezpiecznik działającej na rzecz 
dzieci i młodzieży z dzielnicy Przeróbka. – Jesteśmy 
otwarci na propozycje – podkreśla pani prezes.

Planowana inwestycja przewiduje doprowa-
dzenie na działkę wody, prądu, postawienie altany 
z toaletą, ogrodzenia oraz zakup mebli ogrodowych 
i skrzyń na warzywa. Będzie to możliwe dzięki fi nan-
sowemu wsparciu fi rmy Northvolt Poland, która ma 
swoją siedzibę niedaleko ROD im. T. Kosciuszki. 

Otwarcie Akademii planowane jest na wiosnę 
przyszłego roku.                            Lidia Sosnowska

W roku jubileuszu 40-lecia PZD, Krajowe Dni Działkowca - największe święto ruchu 
ogrodnictwa działkowego - musiały odbyć się zdalnie. Przyczyną był wciąż groźny 
wirus covid-19. Mimo to udało się stworzyć wspaniałą atmosferę. Goście i uczestnicy 
uroczystości w czwartek 30 września zgromadzili się w siedzibach Okręgów oraz KR 
PZD, gdzie przygotowane były kosze dożynkowe oraz tradycyjne bochny chleba. 

Krajowe Dni Działkowca tradycyjnie rozpoczę-
ły się hymnem narodowym oraz hymnem PZD.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki witając 
uczestniczących w uroczystości członków 
Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
prezesów Okręgowych Zarządów, zasłużo-
nych działkowców i wszystkich zebranych 
w Okręgach, podkreślił, że dzięki nowoczesnej 
technologii, mimo trudnych czasów pandemii, 
możemy się poczuć, jakbyśmy byli razem. – Za 
nami trudny rok. Pandemia nie sprzyjała realizacji 
zadań, jakie stoją na co dzień przed PZD. Okazało 
się jednak, że Związek nawet w takich warunkach 
potrafi  działać prężnie i skutecznie – powiedział 
prezes Kondracki i podziękował za to działa-
czom i wszystkim członkom PZD. Przypomniał, 
że wygrana batalia o ustawę z 13 grudnia 2013 
r. o rodzinnych ogrodach działkowych pokaza-
ła, że tylko działając wspólnie możemy odnosić 
sukcesy. – Dlatego niech „Razem być” pozostanie 
naszym najważniejszym hasłem – mówił. Dzię-
kował też Okręgom i ROD, które w tym roku 
zorganizowały własne Dni Działkowca. – Takie 
uroczystości integrują środowisko i dają poczucie 
wspólnoty, a to prowadzi do sukcesów. 

Zgodnie z tradycją w Okręgach przygotowane 
były dożynkowe bochny chleba. Prezes Kondrac-
ki zauważył, że chociaż działkowcy nie uprawiają 
zbóż i nie pieką chleba, to symbolizuje on ich pra-
cę oraz życzliwy stosunek do lokalnych społecz-
ności, władz samorządowych i centralnych. 

Tegoroczne KDD były okazją do odznaczenia 
działaczy zasłużonych w pracy dla wspólnego 
dobra medalem Bene Meritus ufundowanym 
z okazji Jubileuszu 40-lecia PZD. Do medalu do-
łączony został dyplom z napisem Bonum commu-
ne, czyli „wspólne dobro”, bo odznaczeni przez 
wiele lat działali właśnie dla wspólnego dobra. 

Prezes Kondracki zapewnił, że wręczanie 
medali będzie kontynuowane, aby uhono-
rować każdego działacza, który swoją pra-
cą zasłużył sobie na to. – Związek opiera się 
na wszystkich swoich członkach. Pamiętajcie 
o ogrodach i o ludziach, którzy te ogrody budowali 
i są skłonni ich bronić – mówił. 

Podczas uroczystości uhonorowani zosta-
li laureaci tegorocznych konkursów. W ry-
walizacji na „Najpiękniejszą Działkę w ROD” 
I miejsce zdobyli Zofi a i Kazimierz Pala użyt-
kujący działkę w ROD „Bielany” w Krakowie. 

Krajowe Dni Działkowca 2021

Na wycinkę drzew czy krzewów działkowiec lub zarząd ROD w niektórych 
przypadkach musi uzyskać zezwolenie i uiścić opłatę.  By jej uniknąć 
częstokroć występuje się o zgodę na zamianę wymaganej kwoty na obowiązek 
dokonania tzw. nasadzeń zastępczych. Urząd Marszałkowski przypomina, by 
nie lekceważyć obowiązku odtworzenia, również co do terminu. Opóźnienie 
oznacza poważne wydatki.

Działkowcy i zarządy ROD mają prawo wy-
cinać bez zezwolenia jedynie drzewa owoco-
we, krzewy rosnące w skupisku o powierzchni 
do 25 m2 oraz drzewa ozdobne, których obwód 
na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi nie 
jest większy niż 50 cm (poza topolą, wierzbą, 
klonem jesionolistnym, klonem srebrzystym  - 
do 80 cm oraz – do 65 cm w odniesieniu do 
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego).  

Planując usunięcie większych drzew/krze-
wów ozdobnych należy więc wystąpić o wy-
danie zezwolenia na wycinkę. W zależności 
od miejsca położenia ROD decyzję podejmuje 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Wnioskodawca otrzymuje decyzję zezwala-
jącą na wycinkę i ustalającą opłatę, jeśli usu-
nięcie drzewa/krzewu jest uzasadnione. Jed-
nak stawki opłat są bardzo wysokie. Dlatego 
warto ubiegać się o ich zamianę na obowiązek 
dokonania nasadzeń zastępczych. Wówczas 
w decyzji organ określa opłatę, ale zawiesza jej 
pobór, o ile w określonym terminie dokonamy 

nasadzeń i utrzymamy ich żywotność przez 
3 lata. Wykonanie obowiązku jest podstawą 
do umorzenia opłaty. 

Pamiętajmy! 
Równie ważne, co odtworzenie nasadzeń, 

jest to, czy dochowamy terminu. Tylko wyko-
nanie ich we wskazanym terminie daje szansę 
na umorzenie opłaty. 

Jeżeli wiemy, że z jakiegoś powodu nie mo-
żemy dokonać nasadzeń w wyznaczonym ter-
minie, mamy możliwość wystąpić o jego prze-
sunięcie. Ale musimy to zrobić odpowiednio 
wcześnie. 

Aby wniosek o przesunięcie terminu na 
wykonanie nasadzeń miał szansę na uwzględ-
nienie, musi zatem być złożony przed jego 
upływem. 

Jeżeli wniosek będzie spóźniony, urząd 
– nawet jeżeli by chciał – nie ma możliwości 
przesunięcia terminu. W konsekwencji, dział-
kowiec lub ROD zostanie obciążony opłatą. 

   Lidia Sosnowska

Spalanie odpadów 
surowo zabronione
Problemem, jaki pojawia się szczególnie wiosną i jesienią na terenach ROD jest 
spalanie odpadów zielonych. Dym towarzyszący spalaniu roznosi się po okolicy, 
co powoduje liczne skargi mieszkańców sąsiadujących z ROD osiedli. Interweniująca 
Straż Miejska ma prawo nałożenia grzywny w postępowaniu mandatowym. W efekcie 
niesubordynowany działkowiec może ponieść dotkliwą karę fi nansową. Osoba, która 
spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana 
mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł. 

Każdy działkowiec powinien wiedzieć, że spalanie na działkach jest surowo zabronione. Zdecydo-
wana większość gmin wprowadziła całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje 
działkowców. W kraju obowiązują selektywne zasady zbierania odpadów, w tym zielonych. Oznacza 
to całkowity zakaz spalania tych odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, czyli w spalar-
niach. W ślad za przepisami powszechnie obowiązującymi regulamin ROD w § 68 pkt. 5 wprowadził 
całkowity zakaz spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych, które w większości 
są materiałem do kompostowani, do czego działkowiec ma obowiązek  wynikający z § 42 ust. 3 Regu-
laminu ROD. Te odpady roślinne, które się nie nadają do kompostowania, powinny być gromadzone 
w specjalnych pojemnikach i odbierane z ogrodu, jako odpady zielone. 

Zofi a Rut-Skórzyńska

Co warte zauważenia poziom był wyrównany. 
Zwycięzcy uzyskali maksymalną liczbę punk-
tów, ale zdobywcy II i III miejsca Marianna 
i Zbigniew Grabarczykowie (ROD im. Kaprala 
Benedy w Bydgoszczy) oraz Anna Gwardiak 
(ROD „Pszczółka” w Wysokiem Mazowieckiem) 
niewiele im ustępowali. Laureaci zostali zapro-
szeni na KDD do siedzib swoich Okręgów, gdzie 
otrzymali dyplomy. 

W konkursie nawiązującym do jubileuszu 
Związku, „ROD 40-lecia PZD” wyłonionych zo-
stało 10 laureatów. Są to ROD szczególnie zaan-
gażowane w kontynuowanie, rozwój i promocję 
tradycji ogrodów działkowych w Polsce. Także 
zwycięzcy tej rywalizacji zostali zaproszeni do 
Okręgów, gdzie odebrali dyplomy i puchary.

Okazję do wystąpienia i wspomnień miała 
także trójka laureatów konkursu „40 lat Pol-
skiego Związku Działkowców - Dziedzictwo 
i przyszłość”: Lucyna Cyrek, Jadwiga Kupiszew-
ska oraz Andrzej Górczyński. A wyróżniona 
w konkursie Walentyna Pawelec zadeklamowa-
ła swój wiersz „Budować dom” odnoszący się 
do 40-letniej historii Związku. 

Krajowe Dni Działkowca 2021 odbywały 
się zdalnie, ale nie przeszkodziło to ich uczest-
nikom we wspólnym zjedzeniu po kawałku 
tortu. Zostały one przygotowane w każdym 
z Okręgów. Tegoroczne KDD były nietypowe, 
ale pełne wzruszeń i potrzebne w tych trud-
nych czasach, po to aby poczuć wspólnotę. 

      Lidia Sosnowska

Odtworzenia nasadzeń za wycięte drzewo

Zarządy ROD w ramach swoich obowiązków 
określonych w § 72 Statutu PZD rozpatrują 
sprawy dotyczące sporów między członkami 
PZD. Oznacza to, iż w przypadku konfl iktu 
między działkowcami, w pierwszej kolejności 
skargę wnieść należy do zarządu Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego. 

Zarząd ROD rozpatrując sprawę, może w ramach 
podejmowanych działań zainicjować między stronami 
konfl iktu mediacje. Tryb i zasady prowadzenia mediacji, 
których efektem końcowym może być zawarcie ugody, 
uregulowany jest w § 26 i 27 Regulaminu ROD. 

Zgodnie ze Statutem PZD, Okręgowe Zarządy 
PZD sprawują nadzór nad zarządami ROD w zakresie 

przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków. 
§ 110 ust. 2 pkt 11 Statutu PZD stanowi, że OZ PZD 
rozpatruje i załatwia skargi dotyczące działalności za-
rządów ROD oraz zagospodarowania ROD. Dlatego 
też, jeżeli członkowie PZD mają uzasadnione zastrze-
żenia do działalności zarządu ROD lub zagospodaro-
wania ogrodu, skargę skierować należy do właściwe-
go Okręgowego Zarządu PZD. 

Mając na uwadze właściwość organów PZD do 
rozpoznawania spraw, w przypadku, gdy skarga  do-
tycząca sytuacji w ROD przekazana jest do jednostki 
krajowej PZD, jednostka krajowa PZD w pierwszej ko-
lejności przekazuje ją do zbadania i wyjaśnienia przez 
okręgowe zarządy. Nie ma więc wątpliwości, że wy-
dłuża to procedurę załatwienia sprawy. Dlatego też, 

apelujemy, aby skargi  składać do zarządów ROD lub OZ 
PZD, zgodnie z ich właściwością. Zdecydowanie przy-
spieszy to zbadanie, wyjaśnienie i załatwienie sprawy.   

Zasady i tryb odwołań od uchwał organów PZD 
regulują § 48 i 49 Statutu PZD. Odwołanie do organu 
wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który ją 
podjął, złożyć należy w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania uchwały. Oznacza to, że np. od uchwały zarządu 
ROD odwołać należy się do właściwego OZ PZD, ale 
dokumenty złożyć należy w zarządzie ROD. To zarząd 
ROD ma obowiązek przekazać odwołanie do OZ PZD. 
Pamiętać jednak trzeba, że odwołanie przysługuje 
wyłącznie od uchwał organów PZD bezpośrednio 
dotyczących indywidualnego członka PZD, podjętej 
w pierwszej instancji.                      Anna Mioduszewska

(od lewej) Prezes PZD Eugeniusz Kondracki i Prezes Okręgu w Poznaniu Zdzisław Śliwa

Dopisz się do działki swojego współmałżonka!
Prawo do działki w ROD może uzyskać jeden małżonek albo oboje łącznie. 
W przypadku nowych  nabyć działki, w celu uzyskania wspólnego prawa do niej, 
współmałżonkowie powinni razem podpisać umowę przeniesienia prawa do działki, 
które podlega zatwierdzeniu przez zarząd ROD albo umowę dzierżawy działkowej. 

W przypadku posiadanych już działek, mał-
żonek bez prawa do działki może dopisać się do 
działki współmałżonka, podejmując następują-
ce działania:
1. składając do zarządu ROD wniosek o zawar-
cie umowy dzierżawy działkowej (i załączając 
stosowne dokumenty), 
2. podpisując z zarządem ROD umowę dzier-
żawy działkowej (po uprzednim podjęciu przez 
zarząd ROD stosownej uchwały). Wzory doku-
mentów dostępne są na stronie internetowej 
www.pzd.pl. 

Do zalet wspólnego posiadania prawa do 
działki przez współmałżonków niewątpliwie 
można zaliczyć to, że: 

 oboje współmałżonkowie mogą korzy-
stać z działki na podstawie konkretnego tytułu 
prawnego (dzierżawy działkowej), 

 w przypadku śmierci jednego współmał-
żonka, drugi dalej posiada prawo do działki 

i nie musi w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci 
małżonka składać do zarządu ROD oświadcze-
nia woli o wstąpieniu w stosunek prawny wyni-
kający z tego prawa – pod rygorem wygaśnię-
cia prawa do działki,

 po rozwodzie, współmałżonek ma prawo 
współdecydowania, komu przypadnie działka 
(w przeciwnym razie, z dniem uprawomocnie-
nia się wyroku rozwodowego traci możliwość 
korzystania z działki byłego małżonka),

 oboje mają możliwość uzyskania członko-
stwa w PZD i brania udziału w WZ/KD ROD, 
gdzie podejmowane są najważniejsze decyzje 
dotyczące funkcjonowania ROD, w tym w za-
kresie wysokości opłat ogrodowych, 

 nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat 
związanych z uzyskaniem prawa do działki, 
gdyż opłata ogrodowa jest pobierana od dział-
ki, a składka członkowska – po ½ od każdego 
małżonka.              Monika Pilzak


