
  

Szkolenie dla kandydatów na 
działkowców - PODSTAWY

1. Prawo

2. Etyka i dobre obyczaje zasady poprawnych kontaktów 
międzysąsiedzkich

3. Zagospodarowanie i modernizacja działek

4. Uprawa działki w myśl „Otwartego programu nowoczesnego 
zagospodarowania działek na miarę  potrzeb współczesnych 
rodzin”

5. Agrotechnika gleb i nawożenie roślin ogrodniczych

6. Niechemiczne metody ochrony roślin

7. Źródła fachowej wiedzy ogrodniczej 



  

Polski Związek Działkowców
● Najstarsze i największe stowarzyszenie ogrodowe w Polsce
● Istnieje od 6 maja 1981 roku
● Liczba ROD – 4626
● Liczba działek – ok. 910 tys.
● Siedziba jednostki krajowej PZD znajduje się w Warszawie
● 26 jednostek terenowych (okręgi)  
● Okręg PZD w Bydgoszczy
 ul. Piotrowskiego 11                                                                                           
 85-098 Bydgoszcz
tel. 52 322 90 91
e-mail: bydgoszcz@pzd.pl
www.bydgoszcz.pzd.pl

mailto:bydgoszcz@pzd.pl
https://www.bydgoszcz.pzd.pl/


  

Pion ustawodawczy Pion zarządczy Pion rewizyjny

Krajowy Zjazd PZD
Krajowa Rada PZD

Okręgowy Zjazd PZD
Okręgowa Rada PZD

Walne Zebranie (WZ) ROD

Krajowy Zarząd

Okręgowy Zarząd

Zarząd ROD

Krajowa Komisja rewizyjna

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Ogrodowa Komisja 
Rewizyjna

Do 15 maja każdego roku
WZ podejmuje najistotniejsze 
decyzje dotyczące bieżącego 
funkcjonowania ogrodu

Struktura organizacyjna

Zajmuje się 
bieżącym 
administrowaniem 
ogrodem

Kontroluje 
działalność zarządu 
ogrodu 



  

Rodzinny Ogród Działkowy (ROD)
ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu 
wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków 
społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do 
ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na 
własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. 
 
ROD stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących 
ochrony przyrody i ochrony środowiska. 

1. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą 
warunki dla rozwoju ROD. 
2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z 
budżetu państwa na realizację celu określonego dla ROD.



  

Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego 
dziedziną życia   społecznego,  przyczyniającą się do   

zaspakajania   socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych  
potrzeb  społeczeństwa,  a zwłaszcza  rodzin z dziećmi,  

emerytów,  rencistów  i niepełnosprawnych,  poprzez  
kształtowanie warunków  dla prowadzenia aktywnego i 

zdrowego  trybu  życia  oraz  ochrony środowiska i przyrody, 
uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju 

rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów 
infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w 

procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.

WSTĘP DO USTAWY O RODZINNYCH 
OGRODACH DZIAŁKOWYCH



  

Przepisy obowiązujące w PZD

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych uwzględnia:

➢ Zasady funkcjonowania ROD i stowarzyszenia ogrodowego
➢ Prawa i obowiązki działkowców

   

Ustawa o ROD zapewnia działkowcom:
➢ Tytuł prawny do działki w ROD -  dzierżawa 
działkowa (umowa przeniesienia praw do działki)

➢ Prawo własności do infrastruktury i nasadzeń 
trwałych

➢ Wynagrodzenia za własność w razie wygaśnięcia 
prawa do działki

➢ Gwarancja w razie likwidacji ROD
➢ Udogodnionego trybu przejścia prawa do działki 
w razie śmierci lub rozwodu (quasi-dziedziczenie)



  

Statut PZD 

Podstawowy dokument określający 
funkcjonowanie PZD:

● prawa i obowiązki zarządu ROD
i komisji rewizyjnej ROD;  

● role i kompetencje walnego zebrania 
ROD

● prawa i obowiązki działkowców
i członków PZD

● zasady nabycia praw do działki -  
umowa dzierżawy, opłaty ogrodowe itp.



  

Regulamin ROD 

Dokument określający szczegółowe zasady 
obowiązujące w ROD

● Zasady zagospodarowania i funkcjonowania 
ogrodu i działki ROD w tym przepisy dotyczące 
np. elementów wyposażenia działki

● Opłaty w ROD
● Tryb mediacji w razie sporów między 
działkowcami



  

Działkowiec 
● Pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do 

korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do 
działki nabytego zgodnie z ustawą ROD

Działka ROD
● Podstawowa jednostka przestrzenna ROD, 

której powierzchnia nie może przekraczać 
500 m2, służąca zaspokajaniu potrzeb 
działkowca i jego rodziny w zakresie 
prowadzenia upraw ogrodniczych



  

Zasady przenoszenia prawa do działki
● Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie 

umowy dzierżawy działkowej zawieranej pomiędzy 
działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną 

Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, 
jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim 
współmałżonkiem. 

Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do 
więcej niż jednej działki. 

Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami 
notarialnie poświadczonymi.  



  

● Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia 
przez stowarzyszenie ogrodowe.

Do stowarzyszenia ogrodowego (zarządu ROD) należy złożyć 
wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki
 z załączoną umową. 

Stowarzyszenie ogrodowe ma 2 miesiące na zatwierdzenie 
(lub odmowę) na podstawie uchwały zarządu ROD. 

W przypadku nie podjęcia żadnej uchwały, przeniesienie prawa do 
działki uznaje się za zatwierdzone 

● Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może 
nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej
 z uzasadnieniem pod rygorem nieważności

Każda ze stron umowy, może wytoczyć powództwo o ustalenie, że 
odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest 
bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy 
zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie 
zatwierdzenia. 



  

Wstąpienie w prawo do działki po śmierci działkowca
● W razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które  przysługiwało 

obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. 
● Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia 

śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny  
wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.

● Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w następstwie niedokonania w/w czynności 
roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom 
bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie  3 miesięcy od dnia powstania. 
Ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić przed upływem terminu 
wygaśnięcia roszczenia.

Wygaśnięcie prawa do działki
● Działkowcowi w każdym przypadku wygaśnięcia prawa do działki (także z powodu 

likwidacji) przysługuje wynagrodzenie lub odszkodowanie za nasadzenia i 
urządzenia.



  

Opłaty ogrodowe
Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w 
częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. 
Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.
 
Na koszty funkcjonowania ROD składają się: 

• wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej; 
• opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu 
ogólnego i infrastruktury ogrodowej; 
• ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne; 
• wydatki na utrzymanie porządku i czystości; 
• wydatki związane z zarządzaniem ROD. 

Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom 
informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok. 



  

Czego nie może działkowiec? 
● Zamieszkiwać na działce
● Prowadzić działalności gospodarczej
● Wynajmować swojej działki lub altany osobom trzecim
● Budować bramy czy furtki w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu
● Samowolnie naruszać granic działki
● Zwężać dróg ogrodowych i alei np. przez sadzenie drzew i krzewów i 

innych roślin
● Wybudować altany ponadnormatywnej

Wjeżdżać na teren ROD osobowym pojazdem mechanicznym bez 
zgody walnego zebrania

● Myć i naprawiać na terenie ROD pojazdów mechanicznych
● Stawiać na działce szop, komórek, toalet wolnostojących
● Wrzucać do ogrodowych pojemników odpadów niepochodzących z 

działki
● Wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca 

oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce, 
● Usuwać z terenu działki drzew nie będących owocowymi bez 

odpowiedniego zezwolenia
● Prowadzić upraw jednorodnych o charakterze produkcyjnym
● Uprawiać maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana
● Umieszczać na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu 

kolczastego itp. 



  

Obowiązki działkowca:
● Przestrzeganie obowiązujących przepisów PZD.
● Użytkowanie działki zgodnie z ustawą o ROD i regulaminem ROD.
● Uiszczanie opłat ogrodowych we wskazanych przez Zarząd ROD terminach.
● Zagospodarowanie i korzystanie z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w 

taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu
 z działek przez sąsiadów.

● Przywracanie stanu zgodnego z regulaminem ROD na działce, terenie 
ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia zasad 
wynikających z regulaminu. 

● Aktualizowanie danych osobowych i adresu do korespondencji.
● Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
● Dbanie o mienie ROD.
● Kompostowanie odpadów pochodzenia organicznego a w szczególności 

pochodzące z działki części roślin.
● Zawiadamianie na piśmie zarządu ROD o zamiarze budowy, nadbudowy 

lub rozbudowy altany działkowej.
● Przycinanie drzew i krzewów, by gałęzie nie przekraczały granic działki.
● Dbanie o estetyczny wygląd działki i ROD.



  

Czy warto być członkiem PZD?
 

Zgodnie z nową ustawą działkowcy już nie muszą przynależeć do żadnego 
stowarzyszenia ogrodowego. 
Przy tym nie tracą praw do działki i nadal pozostają działkowcami. 

Korzyści płynące z bycia członkiem PZD: 
• Prawo uczestniczenia w walnych zebraniach członków Związku w ROD, podczas 
których zapadają wszystkie najważniejsze decyzje o wymiarze opłat i planach na 
przyszłość . 
• Korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego. 
• Korzystanie z wszelkich praw przysługujących członkowi zwyczajnemu. 

Co traci się nie będąc członkiem PZD? 
• Nie może uczestniczyć w walnym zebraniu i przez to nie ma żadnego wpływu na 
zapadające tam decyzje. Można je tylko zaskarżać do sądu powszechnego. 
• Nie będzie też można ubiegać się o wybór do władz ogrodu. 
• Musi się wnosić wszystkie opłaty, jakie uchwali walne zebranie członków 
stowarzyszenia oraz przestrzegać obowiązującego Regulaminu ROD. 
Tym samym stanie się biernym działkowcem, bez jakiegokolwiek wpływu na to co się 
dzieje w ROD. 

Koszt członkostwa PZD: 
• Składka członkowska w wysokości 6 zł na cały rok, przy czym jeśli oboje 
małżonkowie są członkami PZD płacą po 3 zł. 

By zostać członkiem PZD trzeba wypełnić deklaracje członkowska i złożyć ją w 
zarządzie ROD 



  

 

Członek zwyczajny PZD ma prawo: 

–brać udział w walnym zebraniu ROD, 

–wybierać i być wybieranym do organów PZD, 

–uzyskiwać informacje o działalności PZD, 

–zwracać się do organów PZD o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD i prawa do działki, 

–występować z wnioskami i postulatami do organów PZD, 

–składać odwołania od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących jego osoby,  

–korzystać z poradnictwa związkowego w zakresie zagospodarowania działki i upraw ogrodniczych, 

–wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa. 

Członek zwyczajny PZD ma obowiązek: 

–przestrzegać ustawę, statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów PZD, przestrzegać zasad współżycia 
społecznego, 

–dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa działkowego, 

–działać w interesie PZD i jego członków, 

–brać czynny udział w życiu PZD, 

–uiszczać składkę członkowską do 30 czerwca danego roku, 

–aktualizować dane osobowe i adres.



  

 

Zagospodarowanie działki
Działka ROD może być wyposażona w następujące urządzenia:

- altanę działkową,
- szklarnię,
- tunel foliowy,
- okna inspektowe,
- studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,
- zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),
- pergolę, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,
- piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.



  

Altana na działce ROD
● Altana działkowa stanowi wolno stojący budynek rekreacyjno-

wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony 
na terenie działki w ROD. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.

● Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian 
zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, 
werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2

● Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym 
i 4 metrów przy innym kształcie dachu.

● Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
● Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.



  

Tunele i okna inspektowe na działce 
1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej 
powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego 
posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie 
może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.

2. Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ROD  i dróg 
komunikacyjnych w ROD..

3. Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 
m2.



  

Regulacje dotyczące zbiorników na 
nieczystości ciekłe na terenie działki (szambo)

Działka może być wyposażona w zbiornik na 
nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki 
sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed 
skażeniami ponosi działkowiec.
 Wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać 
się na warunkach określonych w przepisach 
powszechnie obowiązujących.
 Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie 
zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości 
ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie 
względem granic działki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp 
wozu asenizacyjnego
 



  

Zbiorniki wodne na działce

1.basen i brodzik łącznie do 15 m2,

2.oczko wodne do 10 m2.

Łączna powierzchnia zbiorników wodnych, o których mowa w ust. 1, nie może 
przekraczać powierzchni 15m2, 
a ich głębokość nie może przekraczać 1m.

Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwo 
związane z budową i użytkowaniem zbiornika ponosi działkowiec.



  

Ogrodzenie działki

1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 
1 metra i powinno być ażurowe.

2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych 
elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych 
wyrobów i materiałów jest zabronione.



  

Żywopłoty na działkach 
1.Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami – 1 metr
2. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie 
mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, 
aby nie przerastały poza granicę działki.
3. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD 
nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten 
sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.



  

Odległości niektórych drzew owocowych od granicy 
działki 

Gatunki i odmiany drzew owocowych słabo 
rosnących i karłowych należy sadzić w 
odległości co najmniej 2 metrów od granicy 
działki. 

Morela - co najmniej 3 metry

Czereśnia, orzech włoski, pigwa – co najmniej 
5 metrów lub 3 metry - drzewa karłowe

Krzewy owocowe – co najmniej 1 metr

Leszczyna – minimum 3 metry



  

Odległości drzew ozdobnych od granicy 
działki 

1.Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, 
pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące, 
co najmniej 2 m od granic działki.

2. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 
1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 
2 metrów.



  



  

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW 

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu 
ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego 
 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego 
 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Jeśli  drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie 
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

W odniesieniu do drzew rosnących na działkach o zezwolenie występują działkowcy. 
Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, 
zarząd ogrodu. 



  

Odpady komunalne (śmieci) w ROD 

● ustawa „śmieciowa” obowiązuje od września 2019
 i uwzględnia m.in. 

– obowiązek segregacji

– wzrost cen

Miasta i gminy ustalają szczegółowe zasady w zakresie segregacji śmieci. 
 
Obowiązuje zasada, że segregacji będzie podlegał papier, szkło, metale, 
tworzywa sztuczne oraz odpady podlegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Ma być 5 lub 6 rodzajów 
pojemników na odpady komunalne.



  

● ROD mogą rozliczać wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na 
podstawie deklaracji „śmieciowych”. ROD nie będą już objęte ryczałtową opłatą za 
wywóz odpadów,

● ROD rozliczające wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”, nie będą 
płacić opłat, które przewyższają maksymalne stawki opłat,

● w sytuacji podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia 
nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym 
ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same 
zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić, wyrażając pisemną zgodę,

● wszyscy są zobowiązani do segregacji śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku 
przez m.in. ROD będzie skutkowało koniecznością zapłaty „kary” w wysokości co 
najmniej dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności ustalonej opłaty.

Najważniejsze zmiany w ustawie „śmieciowej” 
obowiązujące ROD



  

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?



  

Jak zagospodarować odpady specjalne np. leki, baterie, 
sprzęt elektroniczny itp.?



  

 

Więcej na temat gospodarowania odpadami na 
działkach ROD można przeczytać w 
broszurach PZD: „Śmieci w ROD i na 
działce” „Bądźmy swiadomi, badźmy eko” 
str. 36-39



  

Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i 
użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin 

przyjęty przez Krajową Radę PZD 
z dnia 20 marca 2019 roku

Główne założenia programu:
● zachowanie bioróżnorodności gatunków i odmian (rośliny, owady, ptaki 

i inne zwierzęta pożyteczne)
● promocja ogrodnictwa ekologicznego – ogólnoświatowa moda na własne 

ekologiczne uprawy
● wsparcie budżetów rodzinnych – aspekt ekonomiczny
● integracja pokoleń poprzez edukację ogrodniczą np. dzieci i seniorzy
● edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży
● utrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej tzw. Hortiterapia – 

aktywna forma leczenia ogrodem
● promocja ogrodów jako miejsca służące osobom szczególnej troski – akcje 

charytatywne (hospicja, domy dziecka, domy pomocy)



  

Otwarty program nowoczesnego 
zagospodarowania działek

Główny cel programu:
● Przywracanie pierwotnego przeznaczenia działki ROD - 

upraw ogrodniczych na potrzeby działkowca i jego rodziny
● Modernizacja działki uwzględniająca  
● Wprowadzanie łatwych i efektywnych metod produkcji 

własnych warzyw, owoców i ziół
✗ Podwyższane rabaty

✗ Uprawy w skrzyniach

✗ Rabaty wertykalne (pionowe)

✗ Uprawy współrzędne



  

Przykład 
zagospodarowania działki 
niezgodnie z programem 
PZD



  

DZIAŁKA PRZED MODERNIZACJĄ 

DZIAŁKA PO MODERNIZACJI

Modernizacja działki



  

PROJEKT KONCEPCYJNY DZIAŁKI



  

Styl i charakter ogrodu na 
działce

1. francuski (formalny)
2. współczesny
3. angielski 

1 2

3



  

Przykład zagospodarowania działki z elementami stylu nowoczesnego, angielskiego i formalnego: 1-krzew ozdobny, 2-
drewniany domek, 3-dziewanna, 4-funkia, 5-siedzisko typu gabion, 6-hamak, 7-żywopłot, 8-rabata kwietna, 9-trawy ozdobne, 
10-krzewy owocowe, 11-róża szczepiona na pniu, 12-lawenda, 13-placyk wypoczynkowy



  

Przykłady nowoczesnego zagospodarowania działki ROD
- podwyższane rabaty (drewniane skrzynie)

warzywnik przy wyjściu z altany



  

Przykłady zagospodarowania ogródków działkowych w Anglii
Bierzmy przykład od specjalistów w uprawach na podwyższanych 

rabatach!



  

Przykład zagospodarowania kącika dla dzieci



  

Podwyższane rabaty - 
przykłady

Uprawa współrzędna na 
podwyższanej rabacie - 
naturalna metoda uprawy 
warzyw. Polega na wspólnej 
uprawie różnych, odpowiednio 
dobranych gatunków roślin na 
jednej grządce. Uprawa ta 
zapewnia naturalną ochronę 
przed szkodnikami i chorobami 
oraz stymulację wzrostu roślin.



  

Podwyższane rabaty – 
drewniane skrzynie 

Uprawy współrzędne 
w skrzyniach 



  

Wiklinowa obwódka 
wokół rabaty warzywnej 
i ozdobnej



  

Palety – przykłady wykorzystania

Rabata ziołowo-warzywna Rabata wertykalna (pionowa)

Kompostownik



  

Donice z rynien do upraw 
warzyw lub kwiatów



  

Ogródek dla dzieci
 - przykłady rabat
 i donic



  



  

Tunele i szałasy dla dzieci



  

Podstawowe zasady uprawy 
ekologicznej

1. Stosowanie możliwie naturalnych metod uprawy
2. Stosowanie nawozów organicznych (kompost, nawozy zielone)
3. Wykorzystanie naturalnych metod ochrony roślin

Ogród zbliżony do naturalnego ekosystemu



  



  

Zdrowa gleba to podstawa
Dla większości roślin ogrodowych najbardziej odpowiednia jest ziemia 
piaszczysto-gliniasta, o strukturze gruzełkowatej, żyzna, 
zawierająca dużo próchnicy

● Na żyzność składa się:

➢ zawartość składników pokarmowych dostępnych dla roślin

➢ Odpowiednie warunki powietrzne i wodne

➢ struktura gleby

➢ kwasowość gleb



  



  

● Kwasowość gleby

pH optymalne – 5,5-6,5 

pH obojętne – 6,6 - 7

pH kwaśne – poniżej 5,5

pH zasadowe – powyżej 7

 

Większość roślin

Wrzosy, wrzośce, borówka, 
różaneczniki, azalie

Lilak, bukszpan,irga, perukowiec



  

Jak zmierzyć pH gleby na działce?

Miernik pH gleby: po włożeniu sondy do wilgotnej gleby, 
wskazówka pokaże wartość pH po upływie kilkunastu sekund

Kwasomierz glebowy
z płynem Helliga

Zasada pomiaru polega na 
zmianie koloru roztworu  
zależnie od stężenia jonów 
wodorowych w glebie 



  

Podstawowy zestaw narzędzi działkowca Zestaw narzędzi ogrodniczych dla dzieci



  

WODA

Ze względu na niski poziom wód 
gruntowych staje się koniecznością 

racjonalne zużycie wody

● Ograniczanie strat wody
– ściółkowanie

– nawozy zielone

– dodatki zatrzymujące wodę

– zbiorniki na deszczówkę

– system nawadniający kropelkowy ze sterownikiem

Więcej na temat gospodarowania wodą na 
działkach można przeczytać w broszurze PZD 
„Bądźmy swiadomi, badźmy eko” str. 6-16 



  

Gliniany zbiornik do podlewania na grządce 
 

Tradycyjny sposób na podlewanie w czasie nieobecności na działce



  

Kompostownik na działce 

● Działka musi być wyposażona w kompostownik.
● Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi 

należy umieszczać w zacienionej części działki, w 
miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 
m od granic działki.

● Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady 
pochodzenia organicznego, a w szczególności 
pochodzące z działki części roślin.



  

Kompostownik 



  

KOMPOSTOWNIK



  

KORZYŚCI Z KOMPOSTOWANIA 
● Ograniczamy produkcję odpadów. Każdy z nas produkuje około 270 kg śmieci 

rocznie, około 150 kg to odpady organiczne, które możemy przetwarzać na 
kompost

● Przetwarzamy odpady organiczne lokalnie – nie dorzucamy do wielkich wysypisk
● Kompost jest darmowym, dobrej jakości nawozem do ogródka lub do 

kwiatów doniczkowych
● Kompost powstały z różnorodnych składników jest bogaty w mikroorganizmy

i minerały potrzebne roślinom (np. azot, fosfor, magnez, siarka, potas, cynk, 
żelazo, mangan, molibden)

● Ziemia zmieszana z kompostem jest lżejsza i lepiej zatrzymuje wilgoć (do 9 
litrów wody więcej na metr kwadratowy) 

● Kompost powstały z lokalnych resztek ogrodowych i kuchennych zawiera 
substancje odżywcze odpowiednie dla danego środowiska i utrzymuje 
równowagę ekologiczną.

● Kompostując uczymy się o przyrodzie – o glebie, o roślinach i o recyklingu oraz 
 chronimy przyrodę – ograniczamy składowanie śmieci na wysypiskach, 
ratujemy torfowiska, zagrożone siedliska rzadkich roślin i zwierząt

Więcej na temat kompostowania na działkach ROD można 
przeczytać w broszurach PZD: „Śmieci w ROD na 
działce”str. 15-22 i „Bądźmy swiadomi, badźmy eko” str. 
31-35.



  

Ochrona roślin bez chemii
Podstawowe zasady uprawy ekologicznej

● Właściwy dobór odmian odpornych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych
● Metody mechaniczne – wycinanie chorych części roślin, siatki, pułapki
● Metody agrotechniczne – zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, płodozmian, właściwa struktura 

gleby, zdrowy materiał siewny odpowiedni termin siewu, ściółkowanie gleby
● Stosowanie odpowiedniej uprawy roślin np. uprawy współrzędne, na podwyższanych 

rabatach
● Metody biotechniczne – barwne tablice lepowe, pułapki lepowe, pułapki feromonowe
● Ochrona organizmów pożytecznych – domki dla owadów, zakładanie rabat kwietnych
● Stosowanie preparatów roślinnych, zarejestrowanych preparatów biologicznych

organizmów pasożytniczych i drapieżnych np.. gnojówki, wywary



  

Dobre sąsiedztwo roślin – UPRAWY 
WSPÓŁRZĘDNE

● Metoda polega na wspólnej uprawie na jednej grządce, 
różnych, dobrze na siebie oddziałujących roślin uprawnych 
np. warzyw, ziół, ozdobnych.

Przykłady:
złe zestawienia roślin: dynia z ziemniakami, majeranek z bazylią i rutą, fasola z cebulą, 
kapustnymi i burakami, buraki z czosnkiem, pomidory z ziemniakami

dobre zestawienia roślin:  bób z ziemniakami, kapusta z burakami i sałatą, marchew z 
cebulą, szczypiorem, sałatą

.



  

Jakie warzywa sadzić obok siebie - tabela



  

NIEKORZYSTNE SĄSIEDZTWO ROŚLIN KORZYSTNE SĄSIEDZTWO ROŚLIN



  

WPŁYW WZAJEMNEGO SĄSIEDZTWA WARZYW NA CHOROBY I SZKODNIKI



  

Uprawy współrzędne np. z ziołami i kwiatami
Wysiew wybiórczy (np. po kilkanaście sztuk) ziół wśród grządek 
warzyw pomaga chronić je przed chorobami oraz szkodnikami. 
Majeranek, bazylia a nawet czosnek i cebula dobroczynnie 
wpływają  na zdrowotność warzyw.



  

Kwiaty ozdobne stosowane w uprawach współrzędnych

Aksamitka

Nagietek

Nasturcja

Wilczomlecz groszkowy

Nostrzyk żółty

Zioła



  

Rośliny atrakcyjne dla owadów zapylających i pożytecznych
➢ Lawenda

➢ Kocimiętka

➢ Szałwia 

➢ Przetacznik 

➢ Miodunka

➢ Jeżówka

➢ Krwawnik

➢ Żywokost

➢ Krokusy

➢ Budleja



  

Łąka kwietna
dobra alternatywa dla trawnika



  

Rośliny atrakcyjne dla owadów zapylających



  

Zbudujmy na działce 
domki dla owadów

Gniazda murarki ogrodowej



  

Stosowanie naturalnych metod ochrony i 
wzmacniania odporności roślin (preparaty roślinne)
GNOJÓWKI
pokrzywa, czosnek, cebula, skrzyp, mniszek, chrzan, piołun, rumianek, krwawnik 

ok. 1 kg ziela zalewamy 10 l wody

bez rozcieńczenia

w rozcieńczeniu z wodą   

 



  

Żółte tablice lepowe

Pułapki feromonowe 

Tablice i pułapki na szkodniki



  

Otwarty program nowoczesnego 
zagospodarowania działek na miarę 

współczesnych rodzin

Propozycje warzyw, owoców i ziół 
✗ łatwych w uprawie, 
✗ odpornych na choroby
✗ o wysokich walorach smakowych i prozdrowotnych 

należących do tzw. „superfood”



  

 Rośliny polecane do uprawy w nowoczesnych 
ROD – przykłady mniej popularnych gatunków

Rośliny sadownicze o małych wymaganiach

1. Jagoda kamczacka

2. Aronia

3. Świdośliwa olcholistna

1

32



  

1. Kolcowój szkarłatny (Goja)

2. Dereń jadalny

3. Morwa biała 

2

1

3



  

Róża owocowa (Dzika róża)

Pigwowiec

Cytryniec chiński

Pigwa



  

Rośliny sadownicze o nieco 
większych wymaganiach

   

 

Czarna malina

Rokitnik (żeński) np. Podarok 
Sadu + zapylacz Bez czarny



  

Borówka wysoka

Borówka brusznica



  

Aktinidia ostrolistna żeńska np. odm. Domino + zapylacz

Winorośl odm. Odporne na 
choroby i mróz (Agat, Rondo)



  

Warzywa liściowe

1. Roszponka 

2. Rukola 

3. Szpinak zwyczajny 

4. Endywia

2

4

3

1



  

Warzywa strączkowe

Głąbigroszek

Groch zielony

Bób



  

Okra
Kalarepa

Burak liściowy



  

Zioła

Bazylia, Oregano (Lebiodka), Tymianek Cząber, Rozmaryn, 
Lawenda, Mięta, Melisa, Majeranek, Lubczyk

1



  

● Rośliny zadarniające, jako żywa ściółka w uprawach sadowniczych

➢ Barwinek

➢ Runianka

➢ Dąbrówka rozłogowa

➢ Przylaszczka

➢ Kopytnik

➢ Żurawka

➢ Funkia

➢ Brunera



  

Więcej na temat współczesnego ogrodnictwa 
działkowego można przeczytać w broszurach PZD, 

„Poradniku początkującego działkowca”
 i miesięcznikach „Działkowiec” oraz „Mój Ogródek.”

Zapraszamy do lektury i wspaniałej przygody
 z nowoczesnym ogrodnictwem!



  

Źródła wiedzy ogrodniczej

● Miesięczniki: „Działkowiec”, „Mój Ogródek”, Zielona Rzeczpospolita”, „Aktualności związkowe”, 
Informator działkowca”

● Poradniki i broszury ogrodnicze 
● Strony internetowe JK PZD, okręgów, ogrodów
● Dyżury i telefoniczne porady instruktorów 

- etatowi

- ogrodowi Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI)
● Bezpośrednie porady SSI

instruktor ds. ogrodnictwa PZD okręg w Bydgoszczy 
Agnieszka Bartkowska

ogrodnictwo@pzd.bydgoszcz.pl

52 322 90 91

mailto:ogrodnictwo@pzd.bydgoszcz.pl
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