UCHWALA NR 53I2OI4
Prerydium Kraj owej Rady porskiegozwiqzka Dzialkowc6w
z dnia 5 marca2014r.
w sprawieogloszeniakonkur.sukrajo\ryego
,,RodzinnyOgrddDzialkowy,Rotrcu2014,
Prezydium Krajowej Rady Polskiego zwiqzku Dzialkowc6w, dzialajqc
na podstawie
$150ust.2 pW 1 w zwiqzJuz$7 srtatutupzD,postanawia:
$1
l. Oglosil na rok 2014 konkurskrajowy pn: ,rRordzinnyOgr6d Dzialkowy
Roku 2014".
2. RegulaminkonkursustanowizalqcznikNr 1 do niniejszejuchwaly.

$2

l. Do udzialu w konkursie Prezydia okrggorvychzarzqdowPZD zglaszajq
rodzinneogrody dzialkowe,kt6re byty laureatamiw konkursachokrggowych
'wroku 2013.
'.2.Prezydium
okrggowegozarzqduPzD,na tereniekt6regoznajdujesig wigcej
rniZ50 tysigcy dzialek,mohezglosicdo konkursur
2 rodzinneogrodydzialkowe.
.J.Laureacikonkurs6wkrajovvychmogqbyc zg:.laszani
przezokrggowezarz1dy
po 3-letniejkarencji.
,1.Termin zglaszania
ogrod6wdo konkursuuplywaz dniem 30 maja 2014r.

s3

l.Do udzialu w konkursie nie mog4 byc zglaszanerodzinneogrody dzialkowe:
:r) w kt6rych dziall<tposiadaj4 altany ponadno,rmafywne,wystgpujq zjawiska
zamieszkiwaniaoraz przlpadki zameldowaniana terenie dzialekw ROD,
lr) brak plan6w zagospodarowaniezatwierdzonychprzez Prezydium OZ PZD .

$4

)/,gloszeniedo konkursu winno zawieraf:
1) uchwalg Prerydium okrggowego zarzqduPZ:"D(nr uchwaLy i data) z petnq
nazwqrodzinnego ogrodu dzialkowego,jego polozenLiem,Iiczbqteren6w,lqcn4
powierzchni4 w ha i Iiczbq dzialek, a takze numerem, pod kt6rym ogr6d jest
izarejestrowanyw RejestrzeROD Krajowej Rady PZI),
1l) pisemn4 informacjg o rodzinnym ogrodzie dz:ialk,owymwraz z jego histori4,
tr<t6rabgdzie ujmowala wszystkie dzialy zaw'arte w regulaminie konkursu
lirajowego,
!i) wyposahenie rodzinnego ogrodu dzialkowego w infrastrukturQ oraz tereny
og6lne, wypoczynkowe (place zabaw dla dzieci, place do u4rtku og6lnego,aleje
sipacerowezichwyposazeniem,np. lawki ogrodoweitp.),
4) material fotografrczny przedstawiaj4cyzagosrpodarowanie
ogrodu i dziaLek,
rv tym bramy wjazdowe do ogrodu, Dom Dzialikowca lub Swietlicg i budynki
erdministracyjno-gospodarcze,
tereny uzytku ogS6lnegoi rekreacyjne ogrodu,
clrogi, aleje ogrodowe oraz parkingi, najlepiej zagospodarowane dziaLh,t
w ogrodzie z podaniem ich numer6w oraz nazv'risk u4rtkownik6w, zycie

w ogrodzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Dzialkowca, Dzieh Dziecka,
integracyjneitp.).
Material fotograficzny winien byd dobrej jakrsci, wykonany w spos6b
umoZliwiaj?cy jego rvykorzystanie do pubtirkacji. wskazane jest, any uyt
wykonany przez dobrego fotografa i przekazanyw formie elektionicznej"

$s

Brak zalqczeniado zgloszeniadokument6wr,vymLienionych
w $ 4 uchwaty
skutkuje nie przyjgciem zg;loszenia rodz:innergoogrodu dzialkowego
do konkursu.

$6

l. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD, dokona oceny material6w
w oparciuo przeslanezgloszeniaw terminie do r10ripca 2014r.
2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady pzD sporzqdzi ze swojej pracy
protok6l wraz z wnioskami na potrzebyPrezydiurmKrajowej Rady pZD.
.3. Prerydium Krajowej Rady PZD na podstarvie protokolu z pracy Komisji
iwniosk6w:
1) dokona rozstrrygnigciakonlarrsu,ustali listq:lauLreat6w,
w tym ROD ktory
otrzymaN
tytul ,,NajlepszyRodzinny Ogrod Dzialkowy Roku 2014'oraz ogrody
'wyr6mione w poszczeg6lnych dziedzinach,
|2)przyzna tytuty:
ir) ogrodowi, kt6ry uzyskal najwyhszQoceng w konkursie tSrtul: ,,Najlepszy
lRodzinnyOgr6d Dzialkowy Roku 2014"
lr) pozostatym 5 laureatom tytul: ,,ROD Roku 2(114" oraz Wr6Znienia dla
rrgrod6w w poszczeg6lnych dz:.iedzinach,tj. I) ,Dzialalnoit Statutowa, 2)
,4kfunoi6 ROD w obronie Zwiqzku, ogroddw i (Istm,vyo ROD, 3) Dziatalnoi|
oiwiatowa, 4) Inwestycje i remo,ntyinfrastruhury R"OD,5) Zagospodarowanie
t?.oD, 6) Zagospodarowanie ,lzialek, 7) D:zialalnoi| na rzecz ochrony
tfrodowiska,8) Bezpieczeristwow ROD, 9) Promocja ROD.

s7

.[.,,NajlepszyRodzinnyOgrodDzialkowyRoku 2014" otrzymapuchar
Prezesa
l?zD, dyplom, tablica okoliczno6ciow4
oraz ntrgrodapienigimqw wysokodci
!i000zt.
tl.. Rodzinne ogrody dzialkowe, kt6re zdobylly tytuty ,,RoD Roku 2ol4'
<>tr4rmujq
puchary,dyplomy, tablice okoliczro6cioweoraz nagrodypienigzne
rv wysoko6ci4000zt.
il. Rodzinneogrodydzialkowe,kt6re otrzymalywyrrSznienia
w poszczeg6lnych
cLziedzinach
otrzymuj4puchary,tilblice okoliczn<lSciowe
oraznagrodypienigzne
rv wysoko1ci2}}} zL.
$8
\Mszystkierodzinne ogrody dziatkowebiorqce udz'.ialw konkursie otrzymajq
z:estawwydawnictw zwiqzkowychna wyposuheniebibliotek ogrodowych.

se

Wyniki konkursu ogloszonezostanqw trakcie uroczystoSciKrajowych Dni
Dzialkowca Roku 2014 oraz zostanq opublikowane w miesigczniku
,,dzialkowiec" i B iuletynieInformacyjnym pZD.

WICEPREZES

Warszawa,dnia 5 marca 2014 r.

Zalqcznik Nr 1 do uchwa$tPre4tdium KR pZI, z dnia S marca 2014 r.
REGULAMIN KONKURSU ]KRAJOWEGO
,,RODZINNY OGROD DZTALKOWY ROKU 2014"
r.

DZTAI,ALNOSC STATUTOWA

l. Dokumentacjaor ganizacvj
na ogrodu:
a) walnychzebrafiizebrafizarzqduRoD
zarckz}l3,
0-10pkt
b) protokoly,uchwaly,decyzje,zgodnosddol,rumentacji
i podejmowanych
uchwal zprzepisamistatutupZD i regulaminuROD,
O_iOpt<t.
c) ilos6nowychu4rtkownik6w dzialek,dokurnentacja
jego
wpisowegoi podzial oraz zabezpieczenierocznejprenume
r aty,,dzialkowi ec " O-1Opm.
2. zgodnosdplanuzagospodarowania
RoD ze stanemfaktycznym
r(zeszczeg6lnym
uwzglgdnieniem
iloScibrami filrtek)

0-10 pkt.

.3.Dokumentacjaczlonk6wzwiqzkrr(rejestrczlonk6wRoD, deklaracje
rrzlonkowskie,
decyzje przydzialudzialek,prawirdlowowypelnionekarty
rrejestracyjne
C - zabezpieczenie
rejestrui przestrzeganie
ustawyo ochronie
rlanych osobowych)
0-10pkt.
'1.Komisjeproblemowew ogrodzie(liczba dzialajqcych
komisji-naIeirywziq1
pod uwaggco najmniejtrzytakiekomisje,dokunnentacje
pracykomisji oraz
efektyich pracy)
O-10pkt.
ii. Realizacjaregulaminowego
wymogupracyczllonk6wZwiryku na rzecz
<rgroduw roku 2013(ilo6i godzinuchwalonychprzezwalnezebraniea iloS6
godzinpr zepracowanychlqcznieoraz zebranyekwiwalent za niewykonane
prace(w zl.)
0-10pkt.
(i. Wyposahenie
ogrodudzialkowegow sprzgtogrodniczyi mechaniczrLy
(wymienidjuki).
0-10pkt.
ll4czna iloS6punkt6w do uzyskania

il.

80 pkt.

AKTYWNOSCROD W OBROI\-rEizwt|zKtJ,ocRoDow
I USTAWYO ROD

1. Udokumentowana aktywnoSd ROD w otrronie Zwiqzltt, ogrod6w oraz
poparcie dla ObywatelskiegoProjektu Usterwyo ROD:
a) dzialalnoS6Zarz1duROD i Komisji Statutowych
0-10pkt.
b) StanowiskaWalnych zebran
0-10pkt.
c) Podpisy zebraneprzezRoD (iloSi)
0-20pkt.

d) Kontakty z parlamentarzystami,przedstawicielam
i wtadzyparistwowej
i samorz4dowej, or ganizacjami spoleczno-polity cznymi- i' zw iqzkami
zawodowymi
0_10pkt.
e) Stanowiskaw sprawiewyroku Trybunalu I(onstJrtucyjnego o-to prt.

Lqczna iloSdpunkt6w do uryskania
III.

60 pkt.

DZIALALNOSC OSWT,{TOWA

r .or ganizowanie szkoIeri z zaf<resu
wiedry ogrodniczeji organizacyjnej
dla dzialkowc6w,w tym:
a) Szkoleniatj. wyklady,pogadanki,
prelekcje
- iloS6szkolerii uczestnik6w
0-10pkt.
b) Pokazypraktyczne- iloSi pokaz6wi uczestnik6w
0-10pkt.
'2.Propagowanie
i rozprowadzanie
literatury zwiykowej, w tym:
a) miesigcznika,,dzialkowiec"w roku 2013--prenumeratamiesigczrikadla
instruktor6wogrodowychSSIPZD i czlonk6worgon6wRoD
0-10 pkt.
1b)rozprowadzante
przezzarzqdRoDw roku 2013literaturyzwiqzkowej
napotrzebydzialkowc6w
0-10 pkt.
r:)prowadzenie
bibliotekiogrodowej
O-tOpkt.
3. DzialalnoSdinstruktor6wSpolecznejStuzbyInstruktorskiejpZD
-- Iiczba instruktor6wogrodowychprrypadaj4cychSredniona 100 dzialek w
]ROD
0-10pkt.
,[. Prowadzeniekroniki ogrodowej

0-10pkt.

lLqczna iloSdpunkt6w do uryskania

IV.

70 pkt.

INWESTYCJE I REMONTY INFRITST]RUKTURYRoD

1.. Pr4rgotowanie,

prowadzenie

i

rozliczenie

inwestycji

i

remont6w

prowadzonychprzezzaruqdROD zgodnieze stertutemPZDi uchwal4nr 69199
PrezydiumKR PZD z dnia 28 puldziernika 1999 r. w oparciu o uchwalg
r,valnego
zebrania
0-10 pkt.
2". Biehqcakonserwacja wz4dzerii infr astrulftry ogrodu
3. Prowadzenieotwartegoi DtugofalowegoprogramuRonvoju
ii ModernizacjiROD oraz jego realizacja
Lqczna ilo56punkt6w do uryskania

0-10pkt.
0-10pkt.
30 pkt.

V.

ZAGOSPODAROWANIE ROD

l. Zagospodarowanietrtrzestrzenne
ogrodu (zgodno6i zagospodarowaniaogrodu
z planemzagospodarowania)
2. Infrastruktura ROD (stantechniczny),w tym:

0-10pkt.

a) ogrodzenie
zewngtrnre
0-10pkt.
b) bramyi furtki
O-fOpm.
c) tablicaznazwqogr<ldu
jej
i
estetyka
0-10pkt.
d) drogii alejki ogrodoweich stani funkcjonalnoS6
O-tOpf<t.
e) parkingii miejscapostojowei ich oddzieleniezielenia
izolacyjnqod dzialek
0-10pkt.
f) obiektykubaturowewystgpujqcena terenieROD, tj. domdzialkowca,
r5wietlica,budynki gospodarcze
0-10pkt.
1g)nawadnianieogrodu (spos6bnawadniania)
0-10pkt.

th)siedenergetycznaijej rozprowadzeniepo ogrodzie
(wyprowadzeniepoza altanypodlicznikow)
ii) sanitariaty,ich stani odizolowanie od dzialekr;qsiednich

0-10pkt.
0-10pkt.

'.).
Zagospodarowaniei wyposazenieteren6w ogdrlnych
(naIeirypodad rcdzaj plac6w og6lnych i plac6w rekreacyjnych
orazich wyposa2enie)

0-10pkt.

,[. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie- aktualnoSi
zamieszczanychw nich material6w i ogloszeri
0-10 pkt.

)LqcznailoS6punkt6w'do uryskania

VI.

120pkt.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALE\(

l. wyposaheniedziahek:(stan
techniczry,zgodnofi z regulaminemRoD):
je2eli nie zaistniejqinneprzeslanki,
(ich
it) altany
prawidloweusytuowanie
i wysokoSdorazestetyka)
tr>owierzchnia
0-10pkt.
b) zachowanieodleglofci nasadzehtrwatychod gpanicdzialek
0-10pkt.
c) szklarniei tunele foliowe
0-10pkt.
c[)elementymalej architekturyna dzialkach(murki,pergole,trejuhe,itp.)
0-10pkt.
e) powszechnoS6
stosowania
kompostownik6w-ich usytuowanieoraz
r,vykorzystanie
na dzialkachzgodniez regulaminerm
R.OD
0-10 pkt.
21.Estetykai funkcjonalno66
dzialek
0-10 pkt.
3i.Pielggnacja
drzewi krzew6w(cigcie,przeSwietlanie,
odnawianie) 0-10pkt.
4f. Modernizacjadz\alek-realizacjaprogramu
0-10 pkt.
l-qczna ilo56punkt6w do uzyskania

80 pkt.

VII.

DZIALALI\IOSC NA RZE CZ OCHIR.ONY
SNOUOWISKA

1.wystgpowanienaturalnychpas6wizolacyjnychw s4siedztwie
dr6g
komunikacyjnychlub innych ir6del zanieczyszczefi
0-10 pkt.
2. Udokumentowane
pffzezzarzqdRoDbadaniagleby

0-10pkt.

3.IJttrymvwanieczystoSci
w ogrodzie,na dziall<achi
na terenach
przylegaj4cych
bezpodrednio
do ogrodu

0-10pkt.

4. Udokumentowan
e rozwiqzanieskladowaniai uLsuwania
Smieci(umowy)
0-10pkt.
5. Ekologiaw ogrodzie(budkilggowe,karmnikidlaptak6w,ekologiczne
rsposobyochronyroSlin,stosowanienawoz6wnilturalnych,kompostowniki
na dzialkach)
0-10 pkt.
t5.Inicjatywy w ROD prowadzqce
do zntrriejszuria
iloSciSmiecipoprzez
;zagospodarowanie
odpad6wroSlinnych(np. skosizonej
trawy itp) oraz
usuwanych galgzi z drzzewi krzew6w
0-10pkt.
lLQcznailoSdpunkt6w,do uzyskania

60 pkt.

_

VIII. BEZPIECZ]DNSTWO W ROD
l. Udokumentowanawsp6lpracaz policj q, strahqrniejsk4

0-10pkt.

11.Polisy ubezpieczeniowemaj4tku Zwirykt

0-10pkt.

:1.Zabezpieczenieprzeciwpozaroweorazprzestr:zeganie
przepis6wog6lnych
i zwiqzkolYychw tym:zakresie
0-10pkt.
4. Uklad komunikacyjrry w ogrodzie umozliwiajqlcyswobodny dojazd
do kaZdej dzialkipojazd6w sfuZbratowniczych
0-10 pkt.
ji. Inne for-y zapewnieniabezpieczeristwaw ogr'<ldzie(wymieni6 jakie)

0-10pkt.
l.qczna iloS6punkt6w do uryskania

IX.

PROMOCJI\ ROD

l.,,RODotwarty"-wymieni6i opisaimetodyredlizacjihasla

0-10pkt.

2).Ogrodowe
Dni Dziall<owca
i inne imprezy(wyrnieniijakie) zudzialem
spoleczroScilokalnejorganizowane
na terenieog,rodu
0-10pkt.

3. WspolpracaRoD z placowkamiedukacjjno-dydaktycznymi,
tj. szkolani,
przedszkolami
orazinnymi plac6wkamiop]ekuiiczo-wycho*u*Lry^i 0-10 pkt
4.udzial RoD w imprezachi uroczystosciaph
miejskich,lokalnychi
drodowiskowych
( wyrstawy,festynyitp.)
5.IntenyswnoSii udok.umentowana
wspd

0_10pkt.

IRODz mediami

lokalnymi (TV, radio, prasa,Internet)

0-10pkt.

Lqczna iloSdpunkt6vr do uryskania

50 pkt.

Lqczna iloS6punkt6vr do uryskania

600pkt.

Poniewaz materialy ilustracyjne bEde fublilcowane oraz wykorzystywane
,dopromowaniarodzinnychogrod6w dziatkowychi zwiqzk) winny by6 one
,dobrejjako5ci oraz

