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rodzy Działkowicze 

W obecnym numerze naszej 

działkowej gazetki, Zarząd ROD Brzozy 

przedstawia sprawę miejsc parkingowych. 

Dotychczasowe zasady korzystania z 

miejsc parkingowych są nie jasne. Lista 

osób upoważnionych do parkowania nie 

pokrywa się z listą osób ponoszących koszty 

z tytułu użytkowania dodatkowego terenu. 

Parking jest całkowicie 

niewykorzystany i przez większą część 

sezonu świeci pustkami. A samochody stoją 

wzdłuż ulicy. 

Zarząd po konsultacji z Działem 

Prawnym i Księgowym PZD OZM, 

przedstawia następujące ustalenia. 

STAN FAKTYCZNY 

ROD Brzozy w Przypkach dysponuje 

170 miejscami parkingowymi znajdującymi 

się poza terenem Ogrodu. Teren ten został 

zakupiony 22.10.1993. przez Okręgowy 

Zarząd PZD od rolników indywidualnych i 

przekazany w użytkowanie ROD Brzozy – 

akt notarialny. 

Wg uzyskanej opinii z Okręgu, prawa 

do miejsc parkingowych nie stanowią 

integralnej części praw do działki. Miejsca 

parkingowe nie są objęte umową dzierżawy 

działkowej. Wszyscy działkowcy są 

uprawnieni do korzystania z tych miejsc na 

jednakowych zasadach.  

 

 

 

Walne Zebranie, którego wstępny 

termin zaplanowaliśmy na 28.08.2021., 

musi podjąć Uchwałę, że tylko osoby 

korzystające z parkingu zobowiązane są do 

ponoszenia opłat związanych z jego 

utrzymanie. 

 Miejsca parkingowe przyznawane są 

przez Zarząd na wniosek osób chętnych. 

Osoby te otrzymają przydział wyznaczonego 

miejsca, co nie jest związane z prawem 

użytkowania działki. Miejsce to nie może 

zostać odsprzedane czy odstąpione przez 

użytkownika, gdyż teren stanowi własność 

PZD. 

Brak wpłat potrzebnych na 

utrzymanie parkingu, będzie podstawą do 

odebrania miejsca parkingowego i 

przekazania go innej, chętnej osobie. 

Na wniosek użytkowników parkingu, 

może zostać powołany Komitet Społeczny do 

współpracy z Zarządem w celu opracowania 

odrębnych zasad użytkowania terenu i jego 

zagospodarowania. 

Wszystkie osoby chcące posiadać 

miejsce parkingowe proszone są o pisemne 

składanie wniosku o przyznanie miejsca 

parkingowego. Dotyczy to także osób 

obecnie korzystających z miejsca 

parkingowego (proszę podać nr parkingu i 

miejsca postojowego). Pierwszeństwo mają 
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dotychczasowi użytkownicy, regularnie 

wnoszący wymagane opłaty. 

Wnioski można składać w każdą 

sobotę w godzinach 10:00 - 12:00 lub 

przysłać na adres meilowy Ogrodu: 

rodbrzozypzd18@gmail.com  

Zarząd ROD BRZOZY przypomina: 

1. Kasa w tym roku jest NIECZYNNA!  

2. § 149 Statutu ROD mówi, że Zarząd 

ROD przyjmuje od działkowca 

wszystkie wpłaty na konto bankowe. 

3. Wszyscy działkowicze zobowiązani są 

do pokrywania kosztu wywozu 

nieczystości. Opłaty te są naliczane 

od każdej działki bez względu na 

sposób jej zagospodarowania. 

Ustalona w tym roku opłata oparta 

jest na kalkulacji kosztów 

poniesionych w ubiegłym.  

4. Księgowa przyjmuje w świetlicy w 

każdą sobotę w godzinach 10:00 – 

12:00. 

KOMUNIKAT 
Krajowego Zarządu Polskiego Związku 

Działkowców 
z dnia 14 czerwca 2021 r. 

  
w sprawie przywrócenia możliwości odbywania 

walnych zebrań (WYCIĄG) 
W związku z liberalizacją obostrzeń 

związanych z obowiązującym stanem epidemii, 
Krajowy Zarząd PZD rozpatrywał kwestię 
przywrócenia możliwości zwoływania i organizacji 
walnych zebrań w ROD. W wyniku przeprowadzonej 
analizy prawnej oraz kompleksowym omówieniu 
tego zagadnienia, Krajowy Zarząd PZD uznał, że w 
świetle aktualnych restrykcji istnieje możliwość 
odbywania walnych zebrań w ROD pod warunkiem 
ścisłego przestrzegania obowiązującego reżimu 
sanitarnego. 

W ramach tych nowelizacji zmodyfikowano 
m. in. § 26 ust. 15 pkt 3, który 
dopuszcza  organizację imprez i spotkań do 150 
osób, odbywających się na otwartym powietrzu. 
Jednocześnie uznano, że do liczby osób, o której 
mowa w tym przepisie, nie wlicza się osób 
zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 26 ust. 16 
rozporządzenia). Tak więc limit 150 osób dotyczy 
tylko osób, które nie zostały zaszczepione. 

Dopuszczono możliwość zebrań jedynie 
na otwartym powietrzu.  

Limit 150 uczestników odnosi się do 
niezaszczepionych członków, którzy przybyli na 
zebranie. Jeżeli więc ten limit zostałby 
przekroczony, to WZ nie mogłoby dojść do skutku, 

gdyż byłoby zebraniem odbywającym się w sposób 
sprzeczny z przepisami powszechnie 
obowiązującymi, a więc – w sensie statutowym – 
byłoby nieważne. W takim przypadku organizator 
zebrania (zarząd ROD) powinien niezwłocznie 
odstąpić od przeprowadzenia WZ/KD i nakazać 
zebranym rozejście się. 

Rozporządzenie zdefiniowało pojęcie „osób 
zaszczepionych przeciwko COVID-19” jako osoby, 
którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu 
szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 
szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w 
Unii Europejskiej.  

Decydujące znaczenie ma posiadanie 
powyższego zaświadczenia przez uprawnionego 
członka Związku. Oznacza to, że organizator WZ 
musi odpowiednio identyfikować te osoby poprzez 
ich legitymowanie zaświadczeniem o wykonaniu 
szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. 
Przeprowadzenie takich czynności w warunkach ROD 
może spowodować rozmaite wątpliwości i trudności 
nie tylko organizacyjne, ale również prawne, 
zwłaszcza w kontekście wymogów ochrony danych 
osobowych. Informacja o zaszczepieniu ma bowiem 
charakter wrażliwy, gdyż dotyczy kwestii 
zdrowotnych. Nie można więc żądać przedstawienia 
takiego zaświadczenia. Przekazane informacji o 
szczepieniu musi być zatem w pełni dobrowolne i to 
zainteresowany członek ma prawo podjęcia decyzji 
w zakresie informowania lub nie, o szczepieniu. W 
konsekwencji nieprzedstawienie przedmiotowego 
zaświadczenia – niezależnie od przyczyn – rodzi 
konieczność zaliczenia danej osoby do 150-
osobowego limitu. Z kolei przedstawienie 
zaświadczenia obliguje organizatora WZ jedynie do 
odnotowania tego faktu poprzez stosowną adnotację 
i pozwala nie uwzględnić danej osoby do powyższego 
limitu. 

Zaleca się w ramach organizacji WZ 
stosowanie dodatkowych środków ostrożności: 

- zakrywanie przez osobę uczestniczącą ust i 
nosa,  

- zachowanie pewnego dystansu pomiędzy 
uczestnikami, 

- z uwagi na warunki odbywania WZ 
należałoby je przeprowadzać w sposób maksymalnie 
sprawny i ograniczać te zebrania do spraw 
najistotniejszych, aby ich niepotrzebnie nie 
przedłużać.  

Ewa Dąbrowska – PREZES 
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