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Drodzy Działkowicze 

Przedstawiamy pierwszy numer naszej 
gazetki i zapraszamy Was wszystkich do 
aktywnej współpracy przy jej tworzeniu. 

Ciężkie czasy związane z pandemią 
ograniczają nam możliwości kontaktu 
bezpośredniego. Ograniczenia nie pozwoliły 

nam na zwołanie w ubiegłym roku walnego 
zebrania. Uchwałą 504/2020 z 14.12.2020. 
Zarząd PZD postanowił w § 1 przesunąć 
terminy walnych zebrań ROD z Okręgu 
Mazowieckiego na termin do 31.08.2021. 
Zgodnie z tą decyzją, my również traktujemy 
ten termin jako obowiązujący w naszym 
Ogrodzie. Wstępny termin Walnego Zebrania 
zaplanowaliśmy na 28.08.2021. Zwołanie 
Walnego Zebrania jednak do końca 
pozostanie pod znakiem zapytania. 

Nasze zdrowie i bezpieczeństwo są 
najważniejsze. Zarząd pomimo utrudnień 
musi dbać o prawidłowe funkcjonowanie 
Ogrodu. Decyzje przekraczające zwykły 
Zarząd pozostają zawieszone do Państwa 
aprobaty w czasie Walnego Zebrania. 

Zarząd zgodnie z przyjętym na siebie 
obowiązkiem musi zapewnić codzienne 
prawidłowe funkcjonowanie; tj. dostawa 
energii elektrycznej, wody, systematyczny 
odbiór nieczystości stałych i płynnych, 
zatrudnianie pracowników (gospodarczych, 
technicznych, księgowość).  

Dla Państwa wygody wprowadzono 
numer telefonu – 533 643 747, pod którym 
można uzyskać informacje dotyczące 
płatności. Telefon jest do Państwa dyspozycji 
w sezonie działkowym tj. od 1 maja do 31 
października w godzinach 8:30 – 13:00 

Kasa w tym roku będzie NIECZYNNA!  

§ 149 Statutu ROD mówi, że Zarząd 
ROD przyjmuje od działkowca wszystkie 
wpłaty na konto bankowe. 

Wydrukowane zostały druki do opłat, 
które powinny Państwu ułatwić wpłaty na 
Poczcie czy w banku. Druki można pobrać w 
świetlicy oraz u vice Prezesów sektorów. 

 

 

Wysokość opłat ogrodowych pozostaje 
bez zmian. Jest to zgodne ze stanowiskiem KR 
PZD i ma zapewnić środki finansowe na 
bieżącą działalność ROD. 

Opłaty za dostarczane media 
dyktowane są przez dostawców i tu musimy 
się dostosować do obowiązujących cen. 

Cena za 1 kWh ustala PGE i corocznie 
na wniosek Zarządu otrzymujemy informacje 
o aktualnej cenie za 1 kWh wraz z opłatami 
przesyłowymi.  

Wybór firm odbierających odpady 
komunalne od ubiegłego roku pozostaje w 
gestii Zarządu (wcześniej odbiór zapewniała 
gmina). Ofertę złożyły 3 firmy dopuszczone 
przez gminę do pracy na naszym terenie. 
Firma Jarper zapewniła najkorzystniejsze 
warunki, więc z nią została podpisana 
umowa. 

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 roku 
ubiegłym. Warto jednak wspomnieć, że koszty 
możemy wspólnie ograniczyć, np.: 

- segregujmy śmieci, 

- nie przywoźmy z domu gabarytów i sprzętów 
AGD, opony samochodowe zostawiajmy w 
punktach do tego przeznaczonych,  

- pilnujmy się nawzajem, bo kilku 
działkowiczów remontujących i 
opróżniających swoje domki z materiałów 



budowlanych i niepotrzebnych przedmiotów, 
naraża wszystkich na wzrost cen za wywóz 
nieczystości. Jednocześnie przypominamy, że 
każdy działkowiec jest zobowiązany do 
zamówienia we własnym zakresie i na własny 
koszt, kontenera na śmieci przy remontach i 
generalnych porządkach. 

- odpady zielone kompostujmy na własnej 
działce – zgodnie z Regulaminem, każda 
działka powinna być wyposażona w 
kompostownik. Kompost wytwarzany we 
własnym zakresie to najlepsze źródło 
związków odżywczych potrzebnych naszym 
roślinom. 

- w sprzedaży dostępne są małe urządzenia 
służące do rozdrabniania gałęzi w warunkach 
działkowych. Wytwarzany w ten sposób 
materiał nadaje się do ściółkowania grządek. 

Państwo jako doświadczeni działkowcy 
znają na pewno inne sposoby oszczędzania i 
może warto się nimi podzielić z innymi. 
Czekamy na Państwa propozycje dotyczące 
recyklingu odpadów zielonych. 

Bieżący rok nie zaczął się najlepiej, 
czego dowodem są miejsca składowania 
odpadów. Sezon się jeszcze nie zaczął a już 
dwukrotnie trzeba było wywozić odpady. 

 

Zachęcam do oszczędnego 
gospodarowania odpadami dla dobra swojego 
portfela i naszego środowiska. 

Ewa Dąbrowska – PREZES 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ OPŁAT 2021: 

W przypadku naszego Ogrodu ulegają 

podwyżce TYLKO opłaty za 1 kWh i opłata za 

wywóz nieczystości.  

1) Zgodnie z decyzją Rady Krajowej PZD składka 

członkowska wynosi 6,00 zł od działki. 

2) Opłata ogrodowa wynosi 1,14 zł za 1 m2 działki ( tj. 

342,00 zł przy 300 m2) 

3) Opłata za wywóz odpadów komunalnych w 2021 

roku wynosi 395,00 zł od DZIAŁKI – zwiększona o 

92 zł w stosunku do roku 2020. 

4) Opłata za dozór w sezonie jesienno – zimowym 

wynosi 50,00 zł. 

5) Opłata na fundusz rozwoju na pokrycie kosztów 

zadań remontowych i inwestycyjnych wynosi 25,00 zł.  

6) Opłata energetyczna wynosi 28,00 zł. 

7) Opłata za 1 kWh na dzień 1.01.2021. wynosi 0,65 

zł i jest o 0,01 zł wyższa niż w 2020 roku. 

8) Korzystanie z miejsc parkingowych – 20 zł 

WPŁAT DOKONUJEMY DO 30.06.2021. 

- po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki 

zgodnie z § 19 Regulaminu ROD 

NUMER KONTA do wpłat: 

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974 

 

 


