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Gdańsk, dnia 25 marca 2017 roku. 

 

 

                                            S P R A W O Z D A N I E 

 

             Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne Wzgórze” 

                 w Gdańsku – Złotej Karczmie z działalności za rok 2016. 

 

 

              Minęło dwa lata naszej kadencji. Chcemy ja co roku zdać sprawozdanie 

z naszej działalności. Z działalności Zarządu ogrodu. Chcemy przedstawić co 

zrobiliśmy, co nam się udało, a czego nie zrealizowaliśmy z naszych planów. 

 Ale po kolei. 

               Zarząd pracuje w oparciu o kolektywne działanie. W roku 2016 

odbyliśmy 13 posiedzeń plenarnych. Niezależnie odbyliśmy kilkanaście 

nieformalnych spotkań w nie pełnym składzie, nie protokółowane w doraźnych 

sprawach istotnych dla ogrodu. Odbyliśmy również kilka spotkań 

z Zarządem sąsiedniego ogrodu „Przylesie” w sprawach istotnych dla obu 

ogrodów. 

Mamy wspólną hydrofornie zasilającą w wodę oba ogrody. Hydrofornia jest w 

naszej administracji, ale koszty jej utrzymania ponoszą solidarnie oba ogrody t.j. 

„Słoneczne Wzgórze” i „Przylesie”. 

Również trafostacja jest naszym wspólnym dobrem. Tu dla odmiany 

gospodarzem jest ROD „Przylesie”. Jednak koszty jej utrzymania ponosimy 

wspólnie. Za zużytą energię elektryczną płacimy wg wskazań liczników. Każdy 

ogród ma swój licznik. 

Po zamontowaniu w naszym ogrodzie liczników w skrzynkach, a nie jak to było 

kiedyś w altanach-płacimy za prąd o wiele mniej. Pozbawiliśmy niektórych 

nieuczciwych działkowców możliwości nielegalnego poboru prądu. Zrobiliśmy 

to /zaczął poprzedni zarząd, myśmy skończyli// na koszt ogrodu. Działkowcy 

nie pokrywali kosztów zakupu i montażu liczników, nie otrzymaliśmy na to 

zadanie dotacji z Okręgowego Zarządu PZD. Sąsiedzi naszym wzorem również 

wymieniają liczniki. 

Dostali dotację a część kosztów pokrywają indywidualnie działkowcy. Dla 

ścisłości myśmy nie zwracali się o dotację. Przeprowadziliśmy dwa generalne 

przeglądy wszystkich działek w naszym ogrodzie pod kątem właściwego 

zagospodarowania wymaganego Statutem PZD i Regulaminem ROD. Ogród był 

poddany przeglądowi  Komisji powołanej przez Okręgowy Zarząd PZD w 

Gdańsku w ramach ogólnopolskiego przeglądu wszystkich Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych w Polsce, w zakresie regulaminowego 



S P R A W O Z D A N I E ROD za 2016 r. 

Strona 2 z 7 

 

zagospodarowania i wykorzystania pod kątem funkcji, jak i przestrzeganiem 

obowiązujących przepisów PZD w tym zakresie. 

               Ogólnie otrzymaliśmy dobrą ocenę. Wytknięto nam jednak 

przerośnięte i nieprawidłowo prowadzone żywopłoty, braku kompostowników 

na wielu  działkach, zbyt dużo murowanych, betonowych grilli, 

nieregulaminowe ogrodzenia wielu działek, braki w oznakowaniu działek i 

altan. Komisja i okręgowy Zarząd PZD zobowiązały Zarząd do usunięcia tych 

nieprawidłowości do 30 września 2017 roku. 

                Porządkujemy dokumentację działkową. Chcemy aby każda działka 

miała pełną dokumentację. Są teczki, w których wpięta jest jedna kartka formatu 

A-5 wielkości pocztówki na której jest napisane imię , nazwisko i numer działki 

30 lat temu. Nie jesteśmy  w stanie dotrzeć do każdego. Nie ma adresów, nie ma 

telefonów. Regulamin ROD w § 9 ust.2pkt.6 i§ 81 – który na poprzednim 

zebraniu wszyscy obecni otrzymali, a kto jeszcze takowego nie ma, może 

otrzymać w siedzibie zarządu ogrodu -nakładają na działkowca obowiązek 

zgłaszania do Zarządu ROD na  piśmie zmiany danych osobowych, w tym 

zmianę miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji i numeru telefonu. 

 Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłaszania zmiany danych 

osobowych, które mogły, lub mogłyby mieć wpływ na decyzje zarządu ROD 

związane z prawem do działki. 

W razie zaniedbania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji , 

skierowane do działkowca  pisma, po ich zwrocie przez pocztę pozostawia się je 

w aktach ze skutkiem doręczenia. 

A jak jest u nas ? 

Wiele wysyłanych do działkowców pism wraca z adnotacją poczty – adresat nie 

mieszka pod tym adresem. 

               Chciałbym aby wszyscy wzięli sobie do serca to, że w razie likwidacji 

ogrodu, lub nieszczęścia np. pożaru – co zdarza się w ogrodach działkowych – 

nie ma pełnej dokumentacji, nie ma odszkodowania. 

Ubezpieczyciele przy wypłacie odszkodowań żądają pełnej dokumentacji 

posiadania prawa do działki.  W sezonie w każdą sobotę w godz. 12,oo – 14,oo 

jest dyżur w zarządzie. Każdy  powinien we własnym interesie przyjść i 

sprawdzić, czy w teczce jego działki są wszystkie wymagane dokumenty. 

                Jako Zarząd założyliśmy sobie na początku naszej kadencji, aby 

przekazać ogród nowemu zarządowi w lepszej kadencji niż myśmy go 

odziedziczyli. Do mety jeszcze daleko, trasa coraz trudniejsza, przeszkody coraz 

większe. 

                W minionym 2016 roku zaczęła się w naszym ogrodzie wymiana 

pokoleń. Przyjęliśmy do Polskiego Związku Działkowców 

40 – tu nowych członków. Znaczy to, że  40 działek zmieniło użytkowników. Są 

to  z reguły   młodzi ludzie, pełni zapału do pracy. Oby to nie był zapał 
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słomiany. Życzmy im wszyscy dobrego samopoczucia wśród nas, działkowców 

z długoletnim stażem. Chcemy wprowadzić zasadę, aby każdy nowy 

działkowiec przed objęciem działki, odbył spotkanie z instruktorem społecznym. 

 Mamy  wśród nas cenionego instruktora Okręgowego Zarządu PZD p. 

Stanisława Wesołowskiego 

W trakcie takiego spotkania, instruktor pokazał by praktycznie i doradził, jak 

zagospodarować działkę, jak nasadzić i prowadzić na działce drzewa owocowe i 

ozdobne, oraz krzewy. 

                 Z tego miejsca chciałbym zaapelować do młodych działkowców, 

przejmujących działki, by od pierwszego dnia przestrzegali Regulaminu 

Działkowego. Każdy nowy użytkownik robi na działce porządek. To dobrze. 

Rzecz tylko w tym, by rzeczy po byłym działkowcu nie były wrzucane do 

pojemników na śmieci. Należy zamawiać kontenery lub worki. 

Za wywóz śmieci z naszego ogrodu płacimy bardzo dużo. Tylko w 2016 roku 

wywoziliśmy dwa razy w tygodniu po cztery pojemniki o pojemności 1100 

litrów. Kosztowało nas to prawie 25000 zł. 

Do pojemników na śmiecie wrzucacie państwo – oczywiście nie wszyscy – 

różne rzeczy;  stare opony samochodowe, prali, lodówki, szafki i materace, 

wszystko co nie potrzebne w domu, nawet zbite ze ścian kafelki. Mieliśmy 

nawet stertę zerwanej z dachu starej papy. Ludzie opanujcie się. 

                Mieliśmy już dwa monity w tej sprawie z Zarządu Dróg i Zieleni z 

zagrożeniem zaprzestania wywozu śmieci z naszego ogrodu. Z tego co wiem, to 

gospodarz ogrodu, jeden z wiceprezesów i ja osobiście  „załatwialiśmy ” z 

brygadą wywozową by zabierali co jest i nie meldowali w dyrekcji co znajduje 

się w naszych pojemnikach. Tego nie da się nigdzie rozliczyć,ale ogród jest 

ważniejszy. Przykro o tym mówić, ale takie są fakty. 

                  Wspomniałem, że Okręgowa komisja w protokole pokontrolnym 

jako główny zarzut wytknęła nam zaniedbane i nieprawidłowo prowadzone 

żywopłoty. Żywopłoty w naszym ogrodzie są chorobą, wręcz patologią. Rzadko, 

który żywopłot prowadzony jest zgodnie z wymogami Regulaminu ROD, który 

w § 52 ust.3 stanowi, cytuję „żywopłoty rosnące przy granicy działki 

z alejką ogrodową nie mogą przekraczać jednego metra i muszą być prowadzone 

w ten sposób,aby nie przerastały poza ogrodzenie działki”. U nas żywopłot ma 

często 2-3 m wysokości przerośnięty poza ogrodzenie, albo wręcz posadzony 

poza tym ogrodzeniem na drodze. Tak dalej być nie może. 

 Kto chce mieć działkę w naszym ogrodzie musi stosować się do 

obowiązujących przepisów ; Ustawy o ogrodach działkowych, Statutu Polskiego 

Związku Działkowców, Regulaminu ROD i uchwał Walnych Zebrań 

członków naszego ogrodu. Nie ma innego wyjścia. 

                   Niektóre alejki są wręcz nie przejezdne, a na innych bezpieczny 

przejazd samochodem jest utrudniony.                                                          
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Zarząd wystąpi dziś z wnioskiem o podjęcie specjalnej uchwały. 

Każdy działkowiec zobowiązany jest § 59 Regulaminu ROD do 

zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem w taki 

sposób, aby nie  stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działki 

 przez innych działkowców. A jak to się ma do faktu założenia kompostownika 

na alei działkowej, a jego sąsiad postawił swoje ogrodzenie działki równając do 

kompostownika. Obaj działkowcy weszli w alejkę ogrodową ponad metr. Jeden 

z kompostownikiem, a drugi przez zagrodzenie, przez postawienie płotu zajął 

 część alejki na całej szerokości działki. 

To nie jest bajka, tak postąpili dwaj działkowcy w Sektorze „C”. Obaj dostali 

upomnienia i termin do przywrócenia stanu poprzedniego, 

 Przepisy działkowe obowiązują wszystkich działkowców. 

                    Skoro mowa o alejkach, to problemem jest parkowanie na nich 

samochodów. A jak to się ma do § 59 Regulaminu ROD, który przed chwilą 

przywołałem. Któreś  z poprzednich Walnych Zebrań podjęło decyzję 

 o wolnym wjeździe samochodów na teren ogrodu. Uchwała ta dalej 

obowiązuje,  nikogo nie upoważnia do parkowania samochodu na ogrodowych 

alejkach. 

W tym celu zorganizowano dwa parkingi. Jeden przy Zarządzie,  drugi na 

górnym tarasie. Kto nie chce parkować swojego samochodu na parkingu, może 

parkować na swojej działce. Robi to wielu działkowców. Ale są również 

„miłośnicy” parkowania swoich samochodów na alejkach ogrodowych 

przy swoich działkach utrudniając tym przejazd innym. Tak dalej być nie może. 

Alejki ogrodowe nie są    miejscem do parkowania i nie będą. Chcę aby to 

dotarło do wszystkich posiadaczy samochodów. 

                    W tym sezonie przystąpimy do poprawy naszych  dróg. 

W pierwszej kolejności przebudujemy skrzyżowanie dróg w Sektorze „C” w 

rejonie zasuwy spustowej wody z sieci wodociągowej do lasu po zakończeniu 

sezonu , jesienią. Wykona to specjalistyczna firma drogowa, a zapłaci za to 

Centrum Handlowe „Matarnia”, w zamian za udostępnienie im na dwa lata 

naszego parkingu na zewnątrz ogrodu, z którego nie korzystamy. 

Z parkingu tego korzystają wycieczki i mieszkańcy sąsiedniego osiedla. Oni 

zaśmiecają parking, a Straż Miejska nas prześladuje i wystawia mandaty za nie 

posprzątany teren. Z  C.H.”Matarnia” Okręgowy Zarząd PZD podpisał 

porozumienie / ogród nie ma osobowości prawnej/, że po zakończeniu 

korzystania z parkingu pozostawi i przekaże ogrodowi parking z ogrodzeniem i 

bramą wjazdową, które dla potrzeby parkingu zbuduje. 

                      Za własne środki planujemy remont drogi wjazdowej na ogród – 

od bramy do Zarządu. 

Uporządkujemy teren wokół siedziby Zarządu. Plac przed Zarządem zostanie 

wyłożony płytami chodnikowymi. Używane płyty kupimy w Spółdzielni 
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Mieszkaniowej „Chełm” w cenie  jeden złoty za płytę. Teren za budynkiem 

Zarządu wyrównamy ziemią i posiejemy trawę. Mamy już wykonawcę 

na remont drogi i położenie płyt przed Zarządem. Na ile starczy środków, 

chcemy zakupić tłuczeń drogowy i wyrównać nim wyjeżdżone głębokie koleiny 

na drogach we wszystkich Sektorach. 

                      Wspominałem już, że Komisja Okręgowego Zarządu PZD 

wytknęła  nam brak kompostowników na wielu działkach. Wiosną i jesienią 

nasza wewnętrzna  komisja, będzie zwracać szczególną uwagę na brak 

kompostowników i rygorystycznie przestrzegać zawarte w Regulaminie ROD 

przepisy. Każdy działkowiec, na którego działce Komisja stwierdzi 

nieprawidłowości w zagospodarowaniu i użytkowanie działki  otrzyma protokół 

pokontrolny z zaleceniami i terminem usunięcia nieprawidłowości, których 

wykonanie komisja sprawdzi podczas przeglądu jesiennego.   

 Protokół  pokontrolny stwierdza zastany stan na działce. Dokumentować 

będziemy dodatkowo fotografią. W tym celu zakupimy aparat fotograficzny. 

                Transformator zasilający w energię elektryczną ogrody „Słoneczne 

Wzgórze” i „Przylesie” zamontowany został trzydzieści lat temu, a 

wyprodukowany  w 1957 roku. 

Eksperci z Energi, stwierdzili że nasz transformator ma żywotność jeszcze 2 – 3 

lata, ale może odmówić posłuszeństwa w każdej chwili. Niezależny biegły – 

nasz działkowiec potwierdził opinię speców z Energi.  Wspólnie z Zarządem 

ROD „Przylesie” podjęliśmy decyzję wymiany starego  z użytego 

transformatora na nowy. Zrobi to firma specjalistyczna spokrewniona z Energą. 

Ale nie za darmo. 

Firma ELMAR F.U.H. chce się podjąć wykonania tego zadania za 60 000zł . 

Nam przyjdzie zapłacić połowę t,j 30 000zł. 

                Zarząd jeszcze dziś wystąpi z wnioskiem do Walnego Zebrania o 

podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd ROD do wystąpienia z wnioskiem do 

OZ PZD w Gdańsku o przyznanie dotacji na to zadanie. Dotacja to do 30 % 

kosztów zadania. W naszym przypadku to około 10 000zł 

                 Następny problem to hydrofornia. 30 lat w hydroforni nic nie 

robiono, podobno nie było takiej potrzeby. Dalej nie możemy się oszukiwać. 

Chcemy mieć wodę ?  Musimy dbać o hydrofornie. W tym roku planujemy, a 

właściwie już robimy. 

Czyścimy wewnątrz zewnętrzne zbiorniki, wyremontowany został największy 

 zbiornik   o pojemności prawie 60 m³, zbiorniki zostały pomalowane. Operator 

hydroforni zgłosił konieczność wymiany łożysk w agregacie pompowym 

nr 7, przegląd i konserwację szaf sterowniczych, zakup nowej sprężarki – 

pracująca sprężarka ma już ponad 30 lat. Koszty remontu pokrywają po połowie 

oba ogrody.                                                                                                           

                Oddzielny problem, to terminowość wnoszenia opłat działkowych 
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i opłat za energię elektryczną. W 2015 roku Walne Zebranie uchwaliło opłatę 

 działkową w kwocie 60 gr/m². Walne Zebranie Sprawozdawcze w 2016 roku 

utrzymało tę stawkę. Zawsze Walne Zebranie uchwala stawkę opłat działkowych 

na dany rok. Jest ona podana w uchwale Walnego zebrania na stronie 

internetowej ogrodu, oraz na tablicach ogłoszeniowych na terenie ROD. 

Część działkowców dokonuje wpłat bezpośrednio na konto bankowe ogrodu. 

Rzecz tylko w tym, by wpłacać tyle ile się należy. Są działkowcy, którzy 

wpłacają na konto, tyle ile sami uważają, np.: 100 zł, zamiast 60 gr/m² działki, 

plus 6 zł składka członkowska PZD. 

                  Aktualnie z opłatami działkowymi zalega 74 działkowców, w tym za 

dwa lata zalega 22 osoby, a nawet za trzy lata zalega  7 osób. To prawie 20 000  

złotych. 

                  Dzisiejsze Walne Zebranie uchwali stawkę  opłat działkowych na 

rok 2017. Z roku na rok rosną wydatki i ceny usług. 

Dla przykładu; w 2015 roku za wywóz jednego pojemnika śmieci o pojemności 

1100 litrów płaciliśmy 74 zł, w 2016 płaciliśmy 135 zł, ile będziemy płacić w 

tym roku jeszcze nie wiemy. Wymiana transformatora, planowane remonty 

w hydroforni, naprawa dróg, rachunki za energię elektryczną, ubezpieczenia 

i inne wydatki bieżące, zmuszają Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do 

Walnego Zebrania o podwyższenie opłat działkowych za m² działki w roku 2017 

z 60 gr/m² na 70 gr/m². Zarząd odprowadza z tego 7 gr/m² partycypację na rzecz  

wyższych organów PZD. W ogrodzie z tych 10 gr w ogrodzie pozostaje 3 gr. 

Takie są przepisy. 

                Jesteśmy i tak jednym z najtańszych ogrodów. Podam dla przykładu; 

ROD im. T. Kościuszki na Stogach 98 gr/m², ROD im. E. Orzeszkowej na 

Chełmie 65 gr/m², a na najbliższym zebraniu planują podwyżkę, ROD Dolina 

Radości w Oliwie 80 gr/m², a ROD Klukowo 1 zł/m² 

 Na zakończenie sezonu, we wrześniu zorganizowaliśmy tradycyjne dożynki. 

Dziękuję z tego miejsca wszystkim osobom, które włączyły się w organizację i 

sprawny przebieg tego spotkania. W tym roku również planujemy zorganizować 

dożynki, konkurs na najładniejszą działkę i konkurs plonów. 

                   W minionym roku równo z dożynkami zorganizowaliśmy też 

konkurs na najładniejszą działkę i konkurs plonów.  Zwycięzcy konkursu na 

najładniejszą działkę otrzymali piękne puchary. 

W konkursie kwiatów i plonów z uwagi na znikome zainteresowanie tym 

konkursem, komisja uhonorowała uczestników dyplomami za udział w 

imprezie. Pewnie nie wszyscy byki z tego zadowoleni, ale taka była wola 

Zarządu i Komisji Konkursowej. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu 

na najładniejszą działkę, to mrówcza wielodniowa praca i za to członkom 

Komisji konkursowej serdecznie dziękuję. 

                    W 2016 roku obchodziliśmy 35-lecie Polskiego Związku 
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Działkowców i 35-lecie naszego ogrodu. Zostaliśmy uznani przez Radę Krajową 

Polskiego Związku Działkowców w Warszawie i Okręgowy Zarząd PZD          

w Gdańsku pięknymi pucharami i dyplomami uznania. 

Duża grupa członków naszego ogrodu została uhonorowana odznaczeniami 

związkowymi; 

3-ch działkowców zostało wyróżnionych odznaką „Za zasługi dla Polskiego 

Związku Działkowców, 

4-ch srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec, a 20-stu brązową odznaką 

„Zasłużony Działkowiec” 

                     W tym roku również wystąpimy z wnioskami do Rady Krajowej 

PZD i Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku o odznaczenia dla wyróżniających 

się i długoletnich działkowców. 

Jest jeszcze dużo ważnych spraw dotyczących naszego ogrodu  nurtujących 

działkowców o których w sprawozdaniu nie wspominamy. 

Sprawy te pewnie znajdą swoje miejsce w dyskusji. 

                  Kończąc, dziękuję za tak liczne przybycie, wysłuchanie naszego 

sprawozdania, zachęcam do rzeczowej i konstruktywnej dyskusji dzisiaj, 

a przez cały rok do współpracy z Zarządem dla dobra naszego  „Słonecznego 

Wzgórza”. 

 

 

 

 

 

   Prezes oraz Zarząd Rodzinnego Ogrodu Słoneczne Wzgórze. 

 

 


