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                                                                                                   Gdańsk, dnia     . 04. 2018 r. 

 

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 2017. 

 

          Minęło trzy lata naszej kadencji. Chcemy jak co roku zdać sprawozdanie 

z naszej działalności. Z działalności Zarządu Ogrodu. Chcemy pokazać 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 2017 odbyliśmy 13 

posiedzeń plenarnych. Niezależnie odbyliśmy kilkanaście spotkań w nie pełnym 

składzie, nie protokołowane, w doraźnych sprawach istotnych dla ogrodu. Odbyliśmy 

również kilka spotkań z Zarządem sąsiedniego ogrodu „Przylesie” w sprawach istotnych dla 

obu ogrodów. Z zarządu odszedł p. Marian Lipiński obejmując funkcję gospodarza ogrodu. 

Statut zakazuje członkom zarządu ROD pełnienia tej funkcji . 

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

administracji, ale koszty jej utrzymania ponoszą solidarnie oba ogrody to jest 

„Słoneczne Wzgórze” i „Przylesie”. Również trafostacja jest naszym wspólnym dobrem. Tu 

dla odmiany gospodarzem jest ROD „Przylesie”. Za zużytą energię płacimy każdy ogród 

według wskazań swojego licznika. Każdy ogród ma swój licznik. 

         W minionym roku przeprowadziliśmy dwa generalne przeglądy wszystkich 

działek pod kątem właściwego zagospodarowania wymaganego Statutem PZD i 

Regulaminem ROD. Ogród był kontrolowany przez Komisję Okręgowego Zarządu 

PZD w Gdańsku w ramach sprawdzianu realizacji wykazanych uchybień w czasie 

przeglądu powszechnego wszystkich ogrodów działkowych w Polsce w roku 2016. 

Otrzymaliśmy ocenę dobrą. 

 Wytknięto nam jednak przerośnięte, nieprawidłowo prowadzone  żywopłoty, brak 

kompostowników na wielu działkach, nieregulaminowe ogrodzenia wielu działek, braki w  

oznakowaniu działek i altan. 

           Z radością trzeba przyznać, że znaczna część działkowców, którzy mieli takie 

żywopłoty zastosowała się do uwag naszej komisji i regulaminu ROD. Wszyscy musimy 

przestrzegać zasad określonych w regulaminie w kwestii nie tylko żywopłotów, ale także 

kompostowników, ogrodzenia, parkowania samochodów na alejkach, a przede wszystkim 

zasad społecznego współżycia. 

          W dalszym ciągu porządkujemy dokumentację działkowa. Chcemy aby każda działka 

miała pełną dokumentację. Są teczki – o czym już mówiłem rok temu- w których wpięta jest 

kartka papieru formatu pocztówki, na której jest napisane imię i nazwisko oraz numer działki 

30 lat temu i nic więcej. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego działkowca. Nie mamy 

adresów, nie mamy numerów telefonów. 

Regulamin ROD w § 9 ust. 2 pkt.6 i w § 81 który wszyscy otrzymali na poprzednim 

zebraniu, a kto go jeszcze nie ma może go otrzymać w siedzibie Zarządu ogrodu - 

nakładają na każdego działkowca obowiązek zgłaszania do Zarządu ROD na piśmie zmian 

danych osobowych, w tym miejsca zamieszkania i numeru telefonu – co znacznie ułatwia 

kontakt Zarządu z działkowcem. Działkowiec ponosi pełna odpowiedzialność za skutki 

niezgłoszenia zmian danych osobowych, które mogły, lub mogłyby mieć wpływ na decyzje 
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Zarządu ROD związane z prawem do działki. 

W razie zaniedbania zawiadomienia Zarządu ogrodu o zmianie miejsca zamieszkania, lub 

odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma po ich zwrocie przez 

pocztę pozostawia się je w aktach działki ze skutkiem doręczenia                                           

A jak jest u nas ? Wiele wysyłanych do działkowców pism wraca z adnotacją                                                                                                                                                                                   

adresat nieznany lub adresat nie mieszka pod tym adresem. Wpinamy je do akt  działki, z 

mocą prawną, tak jak by były doręczone. 

Zarząd ma wtedy prawo podjąć uchwałę o pozbawieniu takiej osoby prawa do działki 

wysyłając decyzję pod ten sam adres. Nie przyjęcie korespondencji, nie odwołanie się od tej 

decyzji w przewidzianym w ustawie terminie traci bezpowrotnie prawo do działki. 

Może zaistnieć taka sytuacja; Działka nie jest opłacona i zaniedbana. Po upływie 

6-ciu miesięcy i wezwaniu do zapłaty Zarząd może zgodnie z § 19 Regulaminu ROD 

 po spełnieniu wszystkich wymogów – wymówić umowę dzierżawy działki. 

         W minionym 2017 roku przyjęliśmy do PZD 39 nowych członków, to znaczy, że 39 

działek zmieniło użytkownika. Są to z reguły młodzi ludzie pełni zapału do pracy. Oby to nie 

był zapał słomiany. 

Chcemy wprowadzić zwyczaj, aby każdy nowy działkowiec przed objęciem działki odbył 

spotkanie z instruktorem społecznym. Mamy wśród nas cenionego instruktora 

Okręgowego Zarządu PZD p. Stanisława Wesołowskiego. W czasie takiego spotkania 

instruktor może pokazać praktycznie jak nasadzać i prowadzić drzewa owocowe 

i ozdobne, oraz krzewy. 

          Apelujemy do młodych działkowców , 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 odpady. Należy zamawiać kontenery lub specjalne worki na odpady. 

Do pojemników na śmiecie wrzucacie państwo – oczywiście nie wszyscy – różne rzeczy – 

była już o tym mowa rok temu, ale to się nie zmienia. W pojemnikach  stwierdzamy: opony 

samochodowe, pralki, lodówki, telewizory, wózki dziecięce, wszystko co nie potrzebne w 

domu, nawet zbite ze ściany kafelki w czasie remontu. 

Obowiązuje zakaz wrzucania do pojemników na śmiecie sprzętu elektronicznego, 

sprzętu AGD i zużytych baterii. Jeżeli przy użyciu naszego monitoringu ustalimy 

wrzucających do pojemników te rzeczy, będziemy przekazywać ich dane do Straży Miejskiej 

– a ta niech robi co do niej należy. Kto chce mieć działkę w naszym ogrodzie musi stosować 

się do obowiązujących przepisów i uchwał Walnych Zebrań. 

Nie ma innego wyjścia. 

             Na odpady wielkogabarytowe wzorem ubiegłego roku zamówimy kontenery o czym 

wszyscy zostaną powiadomieni na stronie internetowej ogrodu i na tablicach ogłoszeń. Tylko 

nie przywoźcie państwo z domu ; pralek, lodówek, telewizorów, mebli kuchennych i innych 

nie pochodzących z działek rzeczy. 

            Bolączką naszą są alejki ogrodowe i parkowanie na nich samochodów 

W minionym roku poprawiliśmy ich stan. Zakupione 110 ton kruszywa cztery 

wywrotki - oddane we władanie działkowców poprawiło stan części alejek, za co serdecznie 

im dziękujemy. Kosztowało nas to 9.341 zł. Działkowcy wzięli sprawy w swoje ręce   - 

dosłownie – nosili w wiadrach, wozili taczkami i swoimi samochodami kruszywo i 

zasypywali głębokie koleiny. Z takich należy brać przykład. 

          Ale są działkowcy uparcie parkujący swoje samochody na alejkach ogrodowych. 
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Parking jest w pobliżu, nie, samochód musi stać przy działce. Na zwracane im uwagi, 

niektórzy reagują, powiedzmy – mało kulturalnie, wulgarnie, po chamsku. Nie ważne, że 

inni nie mogą swobodnie i bezpiecznie przejechać. Dlatego proszę – reagujmy wszyscy na 

takie zachowania. Nas jest więcej. 

        Przebudowaliśmy drogę wjazdową do ogrodu na długości 150 m, to była konieczność, 

Droga się rozjeżdżała, mogło dojść do katastrofy, szczególnie przy przejeździe ciężkich 

pojazdów np. śmieciarki.. Wielu naszych działkowców to kierowcy „niedzielni”, niektórzy z 

nich mają problemy z wyjazdem z ogrodu pod 

górę. W trosce o ich bezpieczeństwo zamontowaliśmy wzdłuż drogi barierkę ochronną.  

Wydaliśmy na to 2.549,69 zł. Barierkę wykonaliśmy w zakresie własnym. Jedyny koszt to 

zakup materiałów. Jak wszyscy wiecie wyłożyliśmy płytami chodnikowymi plac przed 

siedzibą Zarządu Ogrodu, powstał nowy parking na postój kilkunastu samochodów w 

Sektorze „A” To było takie pół działki i wysoka skarpa. Nadmiarem ziemi wyrównany został 

teren przy drodze obok jeziora. Jak to utwardzimy kruszywem będzie można tam postawić 

kilka samochodów. Na razie posadziliśmy tam żywopłot oddzielający to miejsce o jeziora. 

Korzystając z maszyn drogowych przeniesiony został duży kamienny głaz do którego 

przymocowana jest tablica z datą założenia naszego ogrodu. Na placu przy Zarządzie. 

          Za przebudowę wymienionego odcinka drogi, budowę parkingu w Sektorze „A”, 

wyrównanie teremu przy jeziorze i wokół Zarządu oraz ułożenie płyt chodnikowych na placu 

przy Zarządzie wykonawcy zapłaciliśmy 34.408 zł. Płyty chodnikowe i obrzeża, oraz 

wkopane słupki betonowe kosztowały nas 5.253,68 zł. Utwardzone zostało płytami „yumbo” 

skrzyżowanie alejek w Sektorze „C” pod lasem. Kosztowało to 13.739,10 zł. 10 tysięcy 

złotych dostaliśmy na to od Centrum Handlowego „Matarnia” za użyczenie im na dwa lata 

nieużywanego przez ogród parkingu na zewnątrz ogrodu przy bramie wjazdowej. Na 

wymienione wyżej zadania dostaliśmy również dotację z Okręgowego Zarządu PZD w 

kwocie 10 tysięcy złotych. 

          To jeszcze nie wszystkie nasze dokonania w minionym 2017 roku. 

Wiosną dokonaliśmy wycinki kilkunastu dziko rosnących przy alejkach   

drzew utrudniających życie działkowcom. Narzekali, że drzewa zasłaniają słońce nad ich 

działkami. Kosztowało to 5.724 złotych. Zostały odnowione pomieszczenia Zarządu , 

poprawiliśmy warunki pracy skarbnika przez wybicie w ścianie okienka 

i zakup biurka. Cały remont siedziby Zarządu kosztował 2.340 złotych. 

Wzorem lat ubiegłych z okazji Dnia Działkowca zorganizowaliśmy „dożynki”. Czy były 

udane, ocena należy do państwa. Staraliśmy się. W tym roku również chcemy na 

zakończenie naszej kadencji zaprosić wszystkich na pożegnalne spotkanie z okazji Dnia 

Działkowca. Koszt takiego spotkania to prawie 6.400 złotych. 

Zarządzanie ogrodem, to koszt 35.544 złote. Składają się na to płace osób funkcyjnych; 

księgowa, gospodarz,operator hydroforni, elektryk, skarbik, prezes, 

ubezpieczenie ogrodu, monitoring, koszty korespondencji i materiałów biurowych, 

oraz nagrody dla członków Zarządu i wzorowych działkowców w konkursie na najładniejszą 

działkę. Wszystko zgodnie z uchwałą nr 36/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 

lutego 2015 r w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy 

społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych. 

          Ale największe pozycje wydatków to; wywóz śmieci i zużycie prądu elektrycznego. 

Wywoziliśmy po 4 kontenery o pojemności 1100 l każdy dwa razy w tygodniu. Każdy 

pojemnik to 112,30.zł. Za cały sezon od 01 marca do 30 listopada zapłaciliśmy 33.582,49 zł.  
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Za prąd elektryczny zużywany przez hydrofornie i działkowców zapłaciliśmy 34.400,36 zł. 

Nie wszyscy działkowcy wnoszą opłaty za prąd jak i opłaty za działki  w ustawowym 

terminie do 30 czerwca. Z reguły 12-14 procent zalega z opłatami. To są duże pieniądze. 

Wszystkie wydatki poniesione przez Ogród są udokumentowane fakturami i rachunkami. W 

dokumentacji finansowej. 

Aktualnie za prąd i opłaty działkowe zalega 55 działkowców na kwotę 17.456 zł 

w tym – sektor „A” - 18 działek zalega z opłatami na kwotę 6.684 zł, 

–      -   sektor „B”  - 17 działek zalega z opłatami na kwotę 5.060 zł, 

–      -   sektor „C”  - 20 działek zalega z opłatami na kwotę  5.692 zł 

–    W tym roku Zarząd będzie rygorystycznie przestrzegał przepisów w tym zakresie. 

        Na terenie ogrodu mieliśmy do końca 2017 r dwa bilbordy reklamowe. Na konto 

ogrodu wpływało rocznie 16 tysięcy złotych. Już ich nie mamy. Decyzją władz zostały 

zdemontowane. W tym roku konto ogrodu będzie chudsze, a tyle jest jeszcze do zrobienia. 

          Chcę poinformować zebranych, że na podstawie dyrektywy UE Sejm RP 

przygotowuje ustawę tzw „wodną”. Wszyscy korzystający z ujęć wodnych -rzeki, 

jeziora , stawy, studnie głębinowe itp. będą obciążeni opłatami za korzystanie z wody. Nie 

ma jeszcze konkretnych wiadomości na jakich zasadach. Ale trzeba być przygotowanym na 

dodatkowe opłaty. To jeszcze kilka zdań o obowiązujących i planowanych opłatach w roku 

2018; 

– wpisowe pozostaje bez zmian – 180 zł, z czego 20 % pozostaje w ROD, a 80 % 

przekazujemy do Okręgowego Zarządu PZD /opłata jednorazowa/, 

– składka członkowska PZD pozostaje bez zmian 6 zł 

– opłata inwestycyjna 600 zł, do 31 lipca 2017 r wynosiła od kilkunastu lat 300 zł. 

Starzy stażem działkowcy pamiętają; płaciliśmy na doprowadzenie wody do działek, 

płaciliśmy i pracowaliśmy przy rozprowadzeniu sieci energetycznej po ogrodzie i na 

działkach, i w stosunku do płac było to większe obciążenie niż obowiązujące od sierpnia 

ubiegłego roku 6oo złotych. 

 -  Uchwała nr 2/XVIII/2017 Rady  Krajowej PZD z 15 grudnia 2017 r  w tym roku 

wprowadza opłatę partycypacyjną w wysokości 8 gr/m² działki. Opłatę działkową na rok 

2018 Zarząd proponuje podnieść z 70 na 80 gr/m² działki. Z tych 10 groszy jakie 

proponujemy, 8 gr to partycypacja, 2 grosze pozostaje w Ogrodzie. Przy działce – 300 m² 

ogród zyskuje 6 zł. W skali ogrodu daje to 3360 zł- gdyby 

wszyscy wpłacili . Ale wiadomo wszyscy nie wpłacą. 

Opłata  za energię elektryczną proponujemy pozostawić na poprzednim poziomie 

t.j.70 gr/kwh plus opłata przesyłowa 10 zł raz w roku. Z tej różnicy między ceną 

 Energi a pobieraną przez ogród opłacany jest elektryk ogrodowy , usuwane  są drobne 

awarie i pokrywane są koszty ubytków przesyłowych w sieci. 

       Transformator zasilający w energię elektryczną ogrody „Przylesie” i „Słoneczne 

Wzgórze” zamontowany został 30 lat temu, a wyprodukowano go 

w roku 1957. Eksperci z Energi, stwierdzili, że nasz transformator ma żywotność 

jeszcze 2 – 3 lata, ale może odmówić posłuszeństwa w każdej chwili. 

Zarządy obu ogrodów ROD „Przylesie” i ROD „Słoneczne Wzgórze” podjęliśmy 

decyzję gromadzenia funduszy na zakup i zamontowanie nowego transformatora 

w przypadku awarii starego. Proponujemy jednorazową wpłatę każdego działkowca 

na ten cel w wysokości 30 zł razem z opłatą działkową. Zebrane pieniądze na ten cel 

będą zdeponowane na specjalnym subkoncie i użyte wyłącznie na transformator. Koszt 
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wymiany transformatora to około 60.000 zł. To na każdy ogród przypadnie po 30.000 zł. 

Jeżeli każdy z nas wpłaci  30 zł ,to da to około 17.000 zł, resztę   Zarząd dopłaci z funduszu 

rozwoju ogrodu powstałego z opłat ogrodowych. 

Dziś jeszcze wystąpimy do Walnego Zebrania o podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 

             W tym roku zarząd planuje jeżeli uzyska aprobatę  Walnego Zebrania budowę bramy 

przesuwnej uruchomianej pilotem lub telefonem komórkowym przy wjeździe na ogród. Nie 

będę omawiał szczegółów aby nie przeciągać mojego wystąpienia. Koszt bramy z 

wygrodzeniem jej, przy pozostawieniu starej otwieranej bramy szacujemy na około 20 

tysięcy złotych. Stara brama zamykana byłaby na okres zimowy jako dodatkowe 

zabezpieczenie bramy przesuwnej. 

              Planujemy również poprawę przejezdności naszych dróg ogrodowych. Zakupimy 3-

4 wywrotki kruszywa wzorem roku ubiegłego. Złożymy podobnie. W dwu lub trzech 

miejscach, Jak starczy pieniędzy zatrudnimy  firmę, jeśli nie będziemy robić to sami, 

             W minionym roku 20 działkowców uczestników konkursu na najładniejszą działkę 

otrzymało piękne puchary, kilkunastu innych – na wniosek Zarządu ROD wyróżnionych 

zostało odznaczeniami związkowymi, srebrną i brązową odznaką „Zasłużony Działkowiec”. 

Dziś wręczyliśmy dwa  spóźnione – nie z naszej winy -  odznaczenia przyznane przez 

Prezydium Krajowej Rady PZD. 

           W tym roku również wystąpimy z wnioskami do Rady Krajowej i Okręgowego 

Zarządu PZD o przyznanie dla wzorowych działkowców odznaczeń 

związkowych. W przyznawaniu odznaczeń nastąpiły pewne zmiany, odznaki: 

– Zasłużony dla Polskiego Związku Działkowców, i złotą odznakę Zasłużony Działkowiec  

- przyznaje Prezydium Rady Krajowej PZD. 

– Srebrną odznakę Zasłużony Działkowiec – przyznaje Prezydium Okręgowego Zarządu 

PZD. 

– Brązowe odznaki Zasłużony Działkowiec  od tego roku przyznają Zarządy ROD 

– Krajowa Rada PZD uchwałą nr 4/XV/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r ustanowiła odznakę 

„Za zasługi dla ROD”, która nadawana będzie przez Zarząd ROD z własnej inicjatywy za 

szczególne zasługi na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego. 

Ogrody w te odznaki zaopatrywać będzie Okręgowy Zarząd PZD odpłatnie. 

        Jest jeszcze wiele spraw do omówienia dotyczących naszego ogrodu, spraw nurtujących 

działkowców  o których w sprawozdaniu nie wspominamy. Sprawy te pewnie znajdą swoje 

miejsce w dyskusji. Liczymy na konstruktywną dyskusję. 

Kończąc, dziękuję za tak liczne przybycie, zachęcam do rzeczowej dyskusji, 

a przez cały rok do owocnej współpracy dla dobra naszego „Słonecznego Wzgórza” 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę. 
Prezes Zarządu 


