UCHWAŁA NR 1/IV/2012
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W LEGNICY
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie Programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Legnicy działając na podstawie § 7 pkt.
6 i 7 Statutu PZD postanawia:
§1
Zgodnie z Uchwałą nr 5/II/2012 Krajowej Rady PZD z dnia 24 lutego 2012 r. uchwala się
Program modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu legnickiego
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w którym zawarte są wszystkie problemy
wynikające z przeprowadzonego przez Okręgowy Zarząd programu pilotażowego.
§2
1. Do dnia 30 listopada każdego roku, począwszy od 2012 r. będzie przeprowadzony przegląd
zagospodarowania działek we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych okręgu
legnickiego.
2. Przeglądy będą dokonywane przez dwuosobowe zespoły, w których w skład wchodzą etatowi
instruktorzy i inspektorzy OZ PZD, społeczni instruktorzy na szczeblu ogrodów i okręgu oraz
członkowie Okręgowej komisji ds. inwestycji i zagospodarowania.
3. W przeglądach udział biorą w porozumieniu z prezesem ROD wytypowani członkowie
zarządu ROD i społeczny instruktor ogrodniczy.
4. Z każdego przeglądu działek w danym ROD będzie sporządzony zbiorczy protokół na
potrzeby Prezydium Okręgowego Zarządu zawierający ustalenia końcowe – wnioski i
zalecenia, które będą służyć do opracowania publikacji o charakterze merytorycznym
wskazując na osiągnięcia rodzinnych ogrodów działkowych oraz działkowców, co przyczyni
się do promocji Związku.
§3
Na podstawie Programu Okręgowego Zarządu oraz protokołów z przeglądów, zarządy ROD
przygotują własne Programy Modernizacji działek i przedstawią na walnych zebraniach
sprawozdawczych w 2013 r.
§4
1. Programy opracowane przez zarządy ROD powinny zawierać:
 metody wdrożenia programu,
 zadania dla zarządu ROD i SSI
 terminarz realizacji zadań
 ocena jego wykonania – wnioski i zalecenia dla działkowców.
2. W Programach modernizacji działek należy uwzględnić między innymi:
 stałe elementy wyposażenia działki, a mianowicie: altana, szklarnia, inspekt, ogrodzenie,
studnie, kompostowniki,
 kwatera sadownicza (różnorodność drzew i krzewów owocowych)
 część ozdobna – rozmieszczenie roślinności, czytelność układu rabat,
 elementy małej architektury, urządzenia do wypoczynku,
 ekologia na działce,
 porządek i ład przestrzenny na działce, ogólna estetyka.
§5
Wyniki przeglądów zarządy ROD będą przekazywać do Okręgowego Zarządu PZD do dnia 30
września każdego roku według wzoru protokołu sporządzonego przez OZ PZD.

§6
Program Modernizacji działek Okręgowego Zarządu PZD oraz Programy ROD będą
realizowane w kolejnych latach jako proces ciągły i systematyczny w celu poprawy stanu
zagospodarowania działek a tym samym poprawienie wizerunku kompleksów ogrodów.
§7
Program Okręgowego Zarządu będzie opublikowany na stronie internetowej OZ PZD.
§8
Realizacja Programów powinna być wsparta środkami Funduszu Oświatowego ROD oraz
Okręgowego Funduszu Oświatowego.
§9
Wygląd zewnętrzny każdego ogrodu, sposób zagospodarowania działek, ich estetyka i porządek
ma duże znaczenie dla przyszłości ogrodów oraz ich ocena przez mieszkańców, władze
samorządowe oraz media.
§ 10
Okręgowy Zarząd jest przekonany, że wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, dlatego
zwraca się do szerokiego aktywu społecznego oraz członków PZD o współpracę.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Odpis uchwały otrzymują zarządy ROD okręgu legnickiego.
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