
OPŁATY  WNOSZONE  W  2022  ROKU 

1. Składka członkowska 6,00 zł od członka użytkującego działkę, której wysokość określiła KR PZD 

uchwałą nr 1/XII/2021 z dnia 10.12.2021 roku. Małżonkowie będący członkami Związku i użytkujący 

wspólnie działkę opłacają składkę w wysokości po 50%. 

2. Opłata ogrodowa 0,70 zł od każdej działki (propozycja Zarządu do decyzji Walnego Zebrania) w tym 

partycypacja 0,10 zł, której wysokość określiła KR PZD uchwałą nr 2/XII/2021 z dnia 10.12.2021 roku. 

3. Opłata inwestycyjno-remontowa (od każdej działki) (propozycja Zarządu do decyzji Walnego 

Zebrania): 

Kompleks nr 1 – 200,00 zł zgodnie z wolą większości działkowców 

Kompleks nr 2 – 100,00 zł 

Kompleks nr 3 – 100,00 zł 

 

OPŁATY WYNIKAJĄCE Z OPŁACANYCH FAKTUR 

4. Opłata – zaliczka za 1 m³ zużytej wody w 2022 roku – 5,15 zł 

5. Opłata wodna za niezbilansowane zużycie wody w 2021 roku (od każdej działki) 

Kompleks nr 1 –   9,88 zł 

Kompleks nr 2 – 10,99 zł 

Kompleks nr 3 –   8,39 zł 

6. Abonament wodny (od każdej działki) 

Kompleks nr 1 – 10,15 zł 

Kompleks nr 2 – 11,30 zł 

Kompleks nr 3 – 15,56 zł 

7. Zaliczka na opłatę za wywóz odpadów stałych (od każdej działki) 

Kompleks nr 1 – 260,00 zł 

Kompleks nr 2 – 210,00 zł 

Kompleks nr 3 – 160,00 zł  

8. Opłata – zaliczka za 1 kWh zużytej energii elektrycznej w 2022 roku (od każdej działki) 

Kompleks nr 1 – 0,80 zł 

Kompleks nr 1 – 0,80 zł 

Kompleks nr 1 – 0,80 zł 

9. Opłata energetyczna za niezbilansowane zużycie energii elektrycznej w 2021 roku (od każdej 

działki)  

nie zamieszkanej                                                     zamieszkanej cały rok 

Kompleks nr 1 – 11,24 zł    Kompleks nr 1 –   89,94 zł  

Kompleks nr 1 – 15,48 zł     Kompleks nr 1 – 242,47 zł  

Kompleks nr 1 – 10,58 zł     Kompleks nr 1 –   91,20 zł  

10. Nowo przyjętych członków PZD obowiązują następujące opłaty: 

- Opłata ogrodowa uiszczana w roku nabycia działki uchwalona przez OR PZD uchwałą nr 34/VIII/2021 z 

dnia 16.12.2021 roku – 300,00 zł; 

- Składka członkowska za bieżący rok uchwalona przez Krajową Radę PZD uchwałą nr 1/XII/2021 z dnia 

10.12.2021 roku  – 6,00 zł; 

- Opłata inwestycyjna uchwalona przez Zarząd ROD uchwałą nr 121/2021 z dnia 18.12.2021 roku zgodnie z 

instrukcją Krajowej Rady PZD uiszczana w roku nabycia działki – 900,00 zł.  


