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Dlaczego warto być członkiem PZD?
Istnieje wiele powodów, aby być członkiem PZD. Wśród nich,
jako najważniejszy, należy wymienić – możliwość udziału
w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących ogrodu.
Uprawnienie to realizowane jest przede wszystkim na walnym
zebraniu ROD, które corocznie podejmuje uchwały, mające
znaczenie dla całej społeczności ogrodowej. To tam rozstrzygane
są kwestie dotyczące wysokości opłaty ogrodowej czy inwestycji
i remontów, które mają być realizowane na terenie ROD.
Działkowiec, który jest jednocześnie członkiem PZD
ma również prawo do:
 zwracania się do organów PZD o ochronę swoich praw i interesów
w zakresie członkostwa w PZD i prawa do działki,
 uzyskiwania informacji o działalności PZD,
 występowania z wnioskami i postulatami do organów PZD,
 składania odwołań od uchwał organów PZD bezpośrednio
dotyczących jego osoby (bez konieczności występowania
bezpośrednio na drogę postępowania sądowego),
 udziału w posiedzeniu organu PZD, na którym podejmowana jest
uchwała dotycząca jego członkostwa w PZD w pierwszej instancji,
zabierania głosu i składania wyjaśnień na takim posiedzeniu,
 korzystania z poradnictwa związkowego w zakresie
zagospodarowania działki i upraw ogrodniczych,
 wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa.
Dlatego też zachęcamy wszystkich działkowców, niebędących
członkami PZD do nabycia członkostwa poprzez jak najszybsze
złożenie do zarządu ROD deklaracji członkowskiej (wzór dostępny
na stronie internetowej www. pzd.pl).
Przyjęcie w poczet członków następuje na mocy uchwały zarządu
ROD. Co do zasady zarząd PZD nie może odmówić przyjęcia
w poczet członków działkowca mającego prawo do działki w ROD.
Z członkostwem w PZD wiąże się wyłącznie składka członkowska,
która w 2018 r. wyniosła tylko 6 zł (!). Opłata ta w całości pozostaje
w ROD i jest przeznaczona na potrzeby członków PZD danego
ogrodu. Monika Pilzak

W ostatnim czasie media coraz częściej podnoszą temat strat
w uprawach spowodowanych suszą rolniczą, która w tym roku
dotknęła niemal cały kraj. Brak opadów oraz ekstremalnie wysokie
temperatury skutkują ograniczeniem dostępnych zasobów wodnych.
Także działkowcy, szczególnie
z tych ogrodów, które korzystają
z własnych ujęć (np. studni), borykają się z problemem niedoboru wody
i niemożnością korzystania z niej
w pełnym zakresie. Problem ten wynika nie tylko z okoliczności obiektywnych, jak pogoda
– o których to okolicznościach działkowcy wiedzą, rozumieją je i akceptują,
lecz niekiedy powodowany jest działaniami
zarządów
ROD. Zdarza się, że
zarządy
ogrodów
w myśl błędnie pojmowanej oszczędności
ograniczają
dostęp działkowców
do wody. Akceptując – co do zasady
działania zarządów ROD zmierzające do racjonalizowania korzystania z wody w czasie suszy – należy
podkreślić, że nie każde limitowanie
wody jest zasadne. Nieakceptowalne
są działania zarządów ROD polegające na wyłączaniu dostępu do wody
wieczorami, czy w weekendy (niektórzy działkowcy nie mogą korzystać z dobrodziejstw działki rodzinnej

w innych porach) lub też z uwagi na
jej zbyt duże zużycie.
Woda jest niezbędna dla funkcjonowania ROD - bez dostępu do niej
ogrody tracą rację bytu. Dlatego też
wszyscy działkowcy powinni mieć
zapewnioną możliwość skorzystania
z wody; szczególnie
w celu nawadniania
upraw.
Apelujemy do zarządów ROD o przemyślane
działania
w zakresie ograniczania dostępu do
wody, tak by limitowanie jej nie było
nadmiernie uciążliwe dla działkowców
i umożliwiało zaspokojenie podstawowych potrzeb działkowców i działek
rodzinnych. Proponujemy, by w przypadkach przekraczania założonych
w pozwoleniach wodnoprawnych
limitów poboru wód zarządy rozważyły zmianę pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód.
Apelujemy również do działkowców, by – szczególnie w okresie suszy – racjonalnie korzystali z dostępnych zasobów wody. JZ

W kontekście podatkowym, przeniesienie praw do urządzonej działki w ROD,
oznacza dochód z tytułu przeniesienia
własności altany i roślin. Jeszcze do niedawna ﬁskus zawsze żądał odprowadzenia od niego PIT. Stanowisko w tej sprawie
uległo jednak zmianie. Po korzystnym dla działkowców orzeczeniu NSA (sygn. akt
II FSK 3660/16), wydawane są kolejne interpretacje, zgodnie z którymi sprzedaż
nakładów na działce w ROD zasadniczo nie zrodzi obowiązku odprowadzenia
podatku dochodowego. Warunkiem jest, aby transakcja nie nastąpiła wcześniej
niż po upływie 6 miesięcy od nabycia praw do działki (dokonania na niej nakładu).
Interpretacja symb. 0115-KDIT2-3.4011.211.2018.1.AWO. Bartłomiej Piech

Sprzedaż działki
wolna od PIT

Działkowcy świętują

Po zebraniu plonów z działek sierpień i wrzesień są każdego roku miesiącami świętowania działkowców.
Uroczyste świętowanie będzie odbywać się w ogrodach, okręgach i na szczeblu krajowym.
rajowe Dni Działkowca odbędą się w tym roku 25 sierpnia w Warszawie i weźmie
w nich udział 300 działkowców ze
wszystkich okręgów. Podczas uroczystości m. in. zostaną przyznane
odznaczenia związkowe dla zasłużonych działaczy oraz samorządowców, którzy wyjątkowo wspierają
ogrody działkowe w swojej działalności, jak również zostaną wręczone nagrody laureatom konkursów
krajowych „ROD Roku” i „Wzorowa
Działka Roku 2018”.Okręgowe dni
działkowca rozpoczął 4 sierpnia br.
Okręg w Słupsku dożynkami zorganizowanymi w ROD „Kolejarz”.
Jeszcze w sierpniu działkowcy będą
świętować na Okręgowych Dniach
Działkowca organizowanych przez
Okręg w Częstochowie, w Kaliszu,
Koszalinie, Mazowiecki, Pomorski,
Świętokrzyski i Warmińsko-Mazurski. We wrześniu dni działkowca
zaplanował dla swoich działkowców
Okręg w Bydgoszczy, w Elblągu,
Łódzki, Opolski, w Poznaniu, Podlaski, Podkarpacki, Sudecki, w Szczecinie, Śląski, Toruńsko-Włocławski
i we Wrocławiu.

W

iele rodzinnych ogrodów
działkowych
obchodzi
swoje jubileusze i również

z tej okazji odbywają się uroczystości. Najstarsze ogrody, które w tym
roku obchodzą jubileusze to ROD
im. S. Czarnieckiego w Ostrowie
Wlkp. – 110 lat, ROD „Elżbieta” w
Chorzowie oraz „Szczęść Boże” w
Tarnowskich Górach – 100 lecie
powstania ROD. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczą
w imieniu Prezesa PZD członkowie organów krajowych Związku,
a każdy z ogrodów otrzymuje od

A zatem możliwość poruszania
się samochodem po ogrodzie uzależnione jest od uchwały walnego
zebrania, wyrażającej zgodę na
wjazd samochodów na teren ogrodu. Brak takiej uchwały przesądza
więc o zakazie w tym zakresie.
Taki zakaz rodzi w efekcie obowiązek po stronie zarządu polegający
na zapewnieniu, aby był w prakty-

ce przestrzegany. W tym celu zarząd powinien stosować wszelkie
środki przewidziane przez prawo
związkowe. Tak więc zanim działkowiec postanowi poruszać się samochodem drogami ogrodowymi,
powinien upewnić się, czy walne
zebranie podjęło w tym względzie
stosowną uchwałę. Należy jednakże zaznaczyć, że od powyższych

Już wkrótce szczyt kampanii wyborczej do władz
gmin. Pamiętajmy, że relacje z samorządem lokalnym
mają fundamentalne znaczenie
dla ogrodów.
Rządzący gminą bezpośrednio wpływają na naszą sytuację,
jako działkowców. Władze lokalne decydują chociażby w kwestii
planowania przestrzennego (ma
to olbrzymie znaczenie dla zabezpieczenia ROD przed likwidacją),
o podziale środków na dotacje,
z których mogą korzystać ogrody,
czy też o wysokości opłat za wywóz śmieci.
Dlatego warto się postarać, by
temat ogrodów wybrzmiał w kampanii wyborczej. Zapytajmy kan-

dydatów o ich stosunek do ROD
i propozycje, jakie mają dla działkowców. Czynnych samorządowców, starających się o reelekcję,
pytajmy o dotychczasowe osiągnięcia we współpracy z ogrodami.
Tam, gdzie kandydują członkowie
społeczności ogrodowej, warto ich
wesprzeć. Liczna rzesza działkowców w samorządach lokalnych to
szansa na najpełniejsze zrozumienie potrzeb i bolączek ogrodów
przez przyszłe władze lokalne.
Bartłomiej Piech

We wrześniowym numerze
szczególnie polecamy:
● Iglaki w kolorach czyli prezentację
oryginalnych odmian (niebieskich,
żółtych, nakrapianych), które mogą stać
się prawdziwą perełką każdej działkowej
rabaty ● Modne tulipany – fantazyjne
kształty i kolory wraz z instrukcją sadzenia
● Ogródkowa hortiterapia
– czyli jak wykorzystać działkę
do poprawy własnego zdrowia
i samopoczucia
● Działka bez problemu – praktyczne
rady ułatwiające użytkowanie działki
● Piramida dla seniorów – rewelacyjne
zalecenia wspierające zdrowie, kondycję
i urodę osób dojrzałych
● Gleba – kilka artykułów na temat
jej badania i użyźniania
Czytasz „działkowca” – masz mniej
problemów na działce!
To naprawdę działa.

Prezesa PZD pamiątkowy dyplom,
puchar oraz czapeczki i ﬂagi związkowe oraz znaczki organizacyjne.

U

roczystości
organizowane
zarówno w ogrodach, okręgach, jak i na szczeblu krajowym stwarzają doskonałą okazję do tego, by działkowcy mogli
się spotkać i wspólnie się cieszyć
z tego, co dają ogrody działkowe.
Zoﬁa Rut Skórzyńska

Wjazd samochodów na teren ROD
Trwa sezon w ROD. Stąd Krajowa Rada otrzymuje wiele
pytań o zasady wjazdu pojazdów na terenie ogrodów. Dlatego
przypominamy, że według regulaminu ROD, działkowcom i innym
osobom przebywającym na terenie ogrodu zabrania się wjazdu na
terenie ogrodu osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody
walnego zebrania.

Niezastąpiony w każdej sytuacji na
działce – przy pracach ogrodniczych,
wypoczynku, ochronie uprawianych
roślin, wspomaganiu zdrowia przy
wykorzystaniu dobrodziejstw działki.
Jest najlepszym pismem ogrodniczym
dla działkowców.
Ułatwia urządzanie i modernizację działki.
Rzetelnie informuje o bieżącej sytuacji
Związku i ogrodów.
Udziela porad prawnych.

zasad są wyjątki. Istnieją
bowiem pewne szczególne
sytuacje, dla
których regulamin ROD
w p r ow a d z i ł
odrębne reguły. Dotyczy to wjazdu na teren ogrodu pojazdów zaopatrzeniowych (§ 69), jak również
pojazdów dowożących do działek
osoby niepełnosprawne (§ 70).
W tych przypadkach wjazd odbywa się na zasadach określonych
bezpośrednio w regulaminie ROD.
Tomasz Terlecki

W tym numerze polecamy:
Kompendium wiedzy o roślinach
cebulowych. Tylko u nas sekrety uprawy
i pielęgnacji wraz z czytelną tabelą
sadzenia. Przeczytaj, kup kwiaty
cebulowe w naszym sklepie
www.dzialkowiecsklep.pl
Tylko w „Moim Ogródku” znaleźć
można krzewy na bis, czyli gatunki, które
kolejny raz zakwitną w tym sezonie
i upiększą działkę.
HIT sezonu! Czas wrzosów i złocieni.
Sprawdź, które gatunki można posadzić
na działce, a które w donicy na balkonie.
Porady prawne szukaj tylko u źródła.
Zawsze aktualne i blisko problemów
działkowych. Dowiedz się, czy opisywany
problem nie dotyczy Ciebie,
albo Twojego sąsiada
Korzystaj z pism wydawanych
przez Wydawnictwo Związkowe
– są dla Ciebie!

