
 

UCHWAŁA NR 226/2015 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIAZKU 

DZIAŁKOWCÓW 

z dnia 30 września 2015 r.  

w sprawie wypisu z Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych  

funkcjonujących w Polskim Związku Działkowców 

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na 

podstawie § 162 ust. 2 Statutu PZD postanawia, co następuje: 

§ 1 

Wypis z Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest urzędowym 

potwierdzeniem funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego w Polskim 

Związku Działkowców. 

 

§ 2 

Wypis z Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych zawiera: 

1) nazwę ROD, 

2) miejsce położenia, 

3) numer rejestrowy, składający się z czterech członów: Dział, oznaczony cyfrą 

rzymską nr okręgowego zarządu, kolejny numer dla ogrodu w okręgowym 

zarządzie, nr ogrodu nadany przez Krajową Radę, 

4) powierzchnia i liczba działek, 

5) rok utworzenia,  

6) status (stały, czasowy),  

7) podstawę prawną, 

8) wnioskodawcę/ uzasadnienie wystawienia wypisu, 

9) datę wystawienia wypisu.  

§ 3 

1. Wypis sporządzany jest: 

1) na pisemny wniosek  

a ) zarządu ROD, 

b ) okręgowego zarządu, 

c ) delegatury w przypadku posiadania przez nią takich kompetencji, 

d) organu administracji państwowej lub samorządowej.  

2) z urzędu w przypadku wystąpienia udokumentowanych zmian w danych ROD, 

w tym: 

a) zmiana powierzchni w wyniku częściowej likwidacji, zrzeczenia lub przejęciu 

gruntu przez Związek, 

b) zmiana nazwy,  



c) podział lub połączenie ogrodów, 

d) rejestracja nowego ROD, 

e) inne  

2. Wypisy sporządzane są w trzech/czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

które otrzymują: 

1) ROD, 

2) Okręg, 

3) jednostka krajowa PZD, 

4) wnioskodawca wymieniony w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. d 

 

§ 4 

1. Wypisy z Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych przygotowuje biuro 

jednostki krajowej PZD. 

2. Podstawą do wystawienia wypisu jest fakt zarejestrowania ogrodu w Rejestrze 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz dane ogrodu ujawnione w tym Rejestrze 

na podstawie akt rejestrowych będących w posiadaniu Krajowej Rady PZD. 

 

§ 5 

Do podpisywania wypisów upoważnia się kierownika w biurze jednostki krajowej 

PZD komórki odpowiedzialnej za prowadzenie i aktualizowanie Rejestru ROD.  
 

§ 6 

Wzór wypisu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 WICEPREZES      PREZES 

 

 

 

 Tadeusz JARZĘBAK    Eugeniusz KONDRACKI 

 

 

Warszawa, dnia 30 września 2015 r.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały nr 226 /2015 

Prezydium KR PZD  

z dnia 30 września 2015 r. 

 

l.dz. …………………     miejscowość, data............. 

 

 

WYPIS 

 

z Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Polskiego Związku Działkowców 

 

Rodzinny Ogród Działkowy  

 

nazwa …………………………. 

miejsce położenia …………………………. 

powierzchnia (ha)  …………………………. 

liczba działek (szt.)  …………………………. 

 

w rejestrze prowadzonym przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku 

Działkowców, na podstawie statutu Polskiego Związku Działkowców oznaczony 

jest numerem 

 

………………………………….. 

 

Wymieniony ogród utworzony został w .... roku i jest rodzinnym ogrodem 

działkowym o charakterze .................................................................. 

 

Wypis wydaje się w związku z.................................................... 

................................................................................................................................. 

 

 

         Podpis i pieczątka  

 

         Osoby upoważnionej 

 

 

 


