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GARDENIA 2017 

W dniach od 2-4 marca 2017 roku na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się jedenasta 

edycja Targów Ogrodniczych Gardenia.  

Całą przestrzeń targową wypełniały piękne kompozycje 

kwiatowe, a także sprzęty służące do codziennej pracy w 

ogrodzie. Kilka hal wystawienniczych MPT zmieniło się w 

piękne ogrody.  Było mnóstwo atrakcji i nowości. 

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu, jak co roku na targach  

reprezentował  Polski Związek Działkowców. Na stoisku PZD 

promowano zalety członkostwa w PZD, rozdawano ulotki 

mające zachęcić potencjalnych kandydatów do objęcia działki 

w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz zasilenia szeregów 

członków stowarzyszenia ogrodowego PZD.   

 

MODNY OGRÓD 

W ogrodach tak jak w wielu dziedzinach życia panuje moda. 

Ogrody co jakiś czas ulegają przemianom. Modne przez szereg 

lat iglaki przechodzą teraz już do lamusa. Bardziej modne 

stają się rośliny liściaste. Dziś nawet żywopłoty robi się z 

roślin liściastych – grabu czy buku. 

Dzisiejszy ogród powinien być obsadzony rododendronami, 

azaliami, magnoliami i szeroką gamą bylin czy traw 

ozdobnych. Trawniki owszem ale przede wszystkim liściaste 

płożące dywany na przykład z laurowiśni. Polecane są rośliny 

całoroczne, które zimą wyglądają równie atrakcyjnie co latem 

a nie wymagają zbyt wiele pracy. Takie właśnie są, modne w 

tym sezonie, całoroczne ogrody wertykalne. 

 

UWAGA!    TELEFON DO PRAWNIKA 
 

 

 

 

 

 

OZ PZD uruchomiły telefoniczne dyżury prawne w swoich 

oddziałach. Mogą z nich korzystać wszyscy działkowcy oraz 

członkowie zarządów ROD należących do PZD. Dzięki temu 

możliwe jest już bieżące wyjaśnianie pojawiających się 

wątpliwości wynikających z funkcjonowania ogrodów w 

zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. 

 

Dyżury prawne w OZ PZD Poznań 
Wtorek  10:00 – 13:00 

Tel. 61 823 61 71 wew. 442 



DZIAŁKI PO POMIARACH GEODEZYJNYCH 
Jesienią 2016 roku przeprowadzono pomiary geodezyjne 

wszystkich działek w naszym ROD. Wyniki pomiarów są już 

znane zarządowi i niebawem o powierzchni działek dowiedzą 

się indywidualnie działkowcy. W wielu przypadkach 

minimalnie ulegną zmianie opłaty ogrodowe i składka na 

fundusz rozwoju czyli opłaty , które naliczane są od m2. Jedni 

działkowcy będą płacić więcej a inni mniej. 

 

NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW 

 
Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bez zezwolenia 
dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 
130 cm nie przekracza: 
 

 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
 

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec 
może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące 
w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już 
znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy 
zajmują. 
 
Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów 
owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez 
konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji. 

 
 
 
 
 
 

 
Zebrała i opracowała Jadwiga Waluk 

 


