
               PO L S K I  ZW I Ą ZE K  D ZI AŁ K O W CÓ W  
w Warszawie 

 

KRAJOWY ZARZĄD  

__________________________________________________________________________ 

Apel  

Krajowego Zarządu PZD  

w sprawie  przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii  

 

Szanowni działkowcy! 

 Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się 

bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, 

działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia 

przedstawicieli Rządu.  

Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka wprowadzenia takich ograniczeń, a stan epidemii nie 

wpłynął na ogrody. Każdy z nas rozumie, że szczególny czas wymusił zmiany. Dotyczy to 

funkcjonowania ROD, jako całości i każdej z działek. PZD wprowadził czasowe rozwiązania, 

zapewniające warunki dla prowadzenia spraw ROD i przeciwdziałające koncentracji osób w 

ogrodach. Docierające sygnały z ogrodów świadczą, że działania te były właściwe. Dzisiaj ważne 

jest, jak każdy z nas będzie realizował obostrzenia.  

Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz 

pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, jak place 

zabaw, świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne.  

Przestrzegając ich oddalamy ryzyko choroby, ale również ryzyko dalszych obostrzeń - 

zamknięcia ogrodów. Nawet jeżeli budziłoby to wątpliwości prawne, to w obecnych warunkach nie 

możemy wykluczyć i takich rozwiązań. Stąd też apelujemy do wszystkich działkowców - unikajmy 

zachowań, które mogłyby stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodu. Reagujmy na 

naruszanie ograniczeń przez innych. I najważniejsze, będąc w ogrodzie myślmy o zdrowiu własnym 

i innych. Szczególną ostrożność i dbałość zachowajmy w takich miejscach jak furtki, bramy, parkingi, 

gdzie przecinają się nasze ścieżki. Jeżeli mamy czym, to sami dezynfekujmy klamki, kłódki itp.  

Szanowni działkowcy!  

Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę na zachowanie unikalnej dziś 

możliwości - bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych - na działce w ROD.  

Krajowy Zarząd  

Polskiego Związku Działkowców 

Warszawa, 1 kwietnia 2020 r. 


