STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KLUCZBORKU
Tel. 774 181 585
ul. Dworcowa 1, 46-200 Kluczbork NIP 751-15-50-768 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS nr 0000293886

Kluczbork dnia 03.12.2021.
Opłata ogrodowa w 2022 roku.
Zarząd ROD im. T. Kościuszki informuje , że w dniu 03.12.2021r. podjęto uchwałę nr.466 /2021r. w sprawie
Prowizorium Budżetowego ROD w zakresie przychodów i wydatków, do zatwierdzenia przez Konferencję Delegatów w 2022r.
Każdy działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD ,
w części przypadającej na jego działkę (art.33 pkt.1i 2) Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r
1- Zgodnie z Uchwałą nr. 5/ XXIII /2014r. z dnia 11 grudnia 2014r.Rady Krajowej PZD
składka członkowska na 2022r. wynosi 6 zł. od działki.
2- Wydatki związane z zarządzaniem ROD 0,38 zł. za m2 działki z czego 0,10 zł. to koszty ponoszone przez ROD
na rzecz jednostki terenowej i krajowej.
3- Opłata na rzecz ogrodu 50.00 zł. ( w tym 27,50 zł. na gospodarza ) całość zostaje w gestii terenów.
4-Opłata wodna.
Każdy teren który posiada hydrofornie jest osobno rozliczany za prąd, obsługę, utrzymanie w kosztach za 2021r.
Polna I
na terenie wykorzystano w roku 2020 - 6.044 kw/h.
Aleja Pokoju
na terenie wykorzystano w roku 2020 - 2. 030 kw/h.
.
Ligota Zamecka
na terenie wykorzystano w roku 2020 - 2.660 kw/h.
Prefabet
na terenie wykorzystano w roku 2020 - 400 kw/h.
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5- Opłata prąd
Na podstawie danych z 2021r. w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy
wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników, na Konferencji
Delegatów uchwalono opłatę licznikową w wysokości 12,50 zł. rocznie. 16,50 rocznie /energ cały rok/
Nie opłacenie zużytej energii do 15 grudnia danego roku będzie skutkowało odcięciem
odbiorcy od zasilania ogrodowego.
Ponowne podłączenie do sieci ogrodowej 50,00 zł.
( uchwała Konferencji Delegatów z 2016r).
6- Opłata za wywóz śmieci oraz gałęzi –
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Kluczborku NR.XXXI/482/21 w sprawie odbioru odpadów komunalnych nie zamieszkałych mieszkańców
Opłaty za wywóz odpadów wpłacane są bezpośrednio do usługobiorcy
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Opłata śmieciowa na 2022r. selektywna od działki przedstawia się następująco ;
12345678910-

Lig. Zamecka
Polna 1
Polna 2
Aleja Pokoju
Jana Pawła II
Garbarnia
Prefabet
Kwiatowa
Al. Pokoju 2
Zygmunta Starego

98 -.-zł.
-133.- zł.
- 126.- zł.
-149.- zł.
- 144,- zł.
- 101- zł.
- 89.- zł.
- 55.- zł.
- . 60- zł.
- . 55 - zł.

Zarząd ROD informuje, że nie można do kontenerów na śmieci wrzucać odpadów biodegradowalnych takich jak: chwasty, trawa ,liście,
żywopłoty, gałęzie itp. tego typu odpady powinny być składowane w kompostowniach.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NASZE KONTO
Bank Spółdzielczy Wołczyn konto nr. 52 8876 0009 0030 1022 2000 0001
ROD im. T. Kościuszki w Kluczborku
Opłaty za 2022r. po uzgodnieniu tel. - 77 4181585
Bank Spółdzielczy Wołczyn Konto -52 8876 0009 0030 1022 2000 0001
Teren ………………………działka nr…………
ilość metrów 2 ………………
Składka członkowska - 6,00 zł.
Opłata ogrodowa - 0,38 m2
Na rzecz terenu - 50,00 zł. ( w tym 27.50 zł. gospodarza).
Opłata prądowa licznikowa – stała -12,50, zł. i 16,50 /energ. nie wyłączna/ płatne do 30 czerwca 2022r.
Opłata wodna
1- Aleja Pokoju
2- Polna 1
3- Ligota Zamecka
4- Prefabet
5- Zygmunta St.

36,70 zł.
48,10 zł.
36,30 zł.
35,90 zł.
15,00 zł.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Na opłaty w Rodzinnych Ogrodach Działkowy
ch PZD w 2022 r. składają się:
składka członkowska – 6 zł / rok / osoba (w przypadku gdy oboje małżonkowie na jednej działce są działkowcami i członkami PZD
to każde płaci po 50%, czyli po 3 zł), płatne do 30 czerwca danego roku, całość składki pozostaje w ROD (podstawa: Statut PZD
oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 5/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.)
opłaty ogrodowe – w szczególności wymienione w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i Statucie PZD, na:
a) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
b) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego
i infrastruktury ogrodowej;
c) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
e) wydatki związane z zarządzaniem ROD są uchwalane co roku przez Konferencję Delegatów ROD w oparciu o wytyczne Krajowej Rady
(uchwała Prezydium Krajowej Rady nr 251/2014 z 10.12.2014 r.) Konferencja Delegatów ustala również sposób zbierania i termin (nie
późniejszy niż koniec czerwca).
W ramach tych opłat Konferencja Delegatów musi uwzględnić opłaty na rzecz innych jednostek PZD (OZ i KR) jest przekazywane do KR.
(podstawa: Ustawa o ROD, Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 4/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.
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