1. Chciałbym usunąć drzewo ozdobne rosnące na mojej działce. Czy muszę wystąpić o
pozwolenie?
Nie jest już wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5
cm nie przekracza: 35 cm w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 25 cm w przypadku pozostałych gatunków
drzew. Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia drzewa, którego obwód pnia jest większy, należy
wtedy wystąpić o pozwolenie na jego usuniecie do właściwego organu administracji
publicznej. Powinien to zrobić działkowiec, ponieważ to on jest właścicielem wszystkich
nasadzeń znajdujących się na działce. Stanowi o tym art. 15 ust. 2 ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.
WZ

2. Czy mogę rozpalać ognisko na działce w celu pieczenia kiełbasek?
Regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich
odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odpadów na działkach, jak również palenie ognisk
rekreacyjnych powodowało zadymianie okolicy, dlatego w nowym regulaminie wprowadzono
wyraźny zakaz spalania. W związku z tym na działkach w ROD nie można palić ognisk.
WZ

3. Czy mogę postawić murowany grill na działce w ROD?
W § 41 regulaminu ROD zostały wymienione urządzenia, w jakie może być wyposażona
działka. Jest to katalog zamknięty. W związku z tym urządzenia, które nie są wymienione we
wskazanym przepisie, nie powinny znajdować się na działce. W omawianym paragrafie nie
znajdujemy zapisu, że działka może być wyposażona w grill murowany. W związku z tym
działkowiec nie może postawić takiego grilla na działce w ROD.
WZ

4. Czy mogę postawić na działce toaletę wolnostojącą?
Na podstawie § 68 ust. 4 regulaminu ROD zabrania się wznoszenia na terenie ROD toalet
wolnostojących.
WZ

5. Ogrodzenie mojej działki jest jednocześnie ogrodzeniem ogrodu. Czy mogę
wybudować sobie w nim furtkę?
Zgodnie z § 68 ust. 11 regulaminu ROD zabrania się budowania bram i furtek w ogrodzeniu
zewnętrznym. Nawet jeżeli ogrodzenie działki stanowi jednocześnie ogrodzenie ogrodu
działkowiec nie może wybudować w nim furtki.
WZ

6. Czy mogę na działce prowadzić tylko uprawę ziemniaków?
W myśl § 68 ust. 13 regulaminu ROD zabrania się prowadzenia na działce uprawy
jednorodnej o charakterze produkcyjnym. Cała działka nie może więc być przeznaczona tylko
pod uprawę ziemniaków.
WZ

7. Jaka powinna być odległość tarasu od granicy działki?
Na podstawie § 44 regulaminu ROD odległość altany od granicy działki nie może być
mniejsza niż 3 metry. Taras stanowi integralną część altany. W związku z tym odległość
altany wraz z tarasem powinna wynosić 3 metry od granicy działki. Nie można jej
zmniejszyć.
WZ

8. Moja działka jest położona przy bardzo szerokiej alei ogrodowej. Czy mogę posadzić
na niej kwiaty?
Zdecydowanie nie. Osobie zainteresowanej uprawianiem działki w rodzinnym ogrodzie
działkowym przydzielana jest w użytkowanie działka o określonej powierzchni i granicach
zgodnych z planem zagospodarowania ogrodu. Każdy działkowiec ma prawo do
zagospodarowywania wyłącznie przydzielonej mu w użytkowanie działki, a nie alei i dróg
ogrodowych, do których nie ma żadnego tytułu.
ZRS

9. Ile uli można mieć na działce w ROD?
Działkowiec nie może mieć uli na działce. Zgodnie z § 37 regulaminu ROD hodowla pszczół
może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece, która jest wydzieloną na ten cel
częścią terenu ogólnego, odizolowaną od pozostałej części ROD. Ten przepis obowiązuje
nieprzerwanie od 1 stycznia 2000 r.

10. Czy szklarnia musi być w pełni przeszklona?
Szklarnia to budowla, której szkielet zbudowany jest ze stalowych profili, pokryty w całości
(zarówno ściany jak i dach) szkłem lub plastikowymi płytami, aby maksymalnie
wykorzystać światło i ciepło pochodzące z promieniowania słonecznego i wytworzyć
odpowiedni klimat do uprawy roślin.
WZ
11. W jakiej odległości od granicy działki mogę postawić szklarnię?
Szklarnia powinna być usytuowana w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek
sąsiednich, granicy ROD i dróg komunikacyjnych w ROD.
WZ

12.

Jaki organ PZD dokonuje zmian w planie zagospodarowania ROD?

Zgodnie z § 29 regulaminu ROD podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan
zagospodarowania ROD, który zatwierdza prezydium okręgowego zarządu. W sprawie
zmiany planu zagospodarowania ROD konieczna jest najpierw uchwała walnego zebrania.
Następnie zarząd ROD składa na jej podstawie wniosek o zmianę planu zagospodarowania do
prezydium okręgowego zarządu, które dokonuje zmiany w formie uchwały.

WZ

