UCHWAŁA NR 254/2015
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 1 października 2015 r.
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z LIKWIDACJI I CZASOWEGO
ZAJĘCIA TERENU RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
Prezydium Krajowej Rady PZD, działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt 6 statutu PZD
wprowadza następujące zasady dysponowania, wykorzystania i rozliczania środków
finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów
działkowych:
§1
Środki finansowe pochodzące z likwidacji całości lub części ROD oraz z tytułu
czasowego zajęcia terenu, w tym za ustanowienie służebności, gromadzone są na
okręgowym Funduszu Rozwoju ROD właściwego OZ PZD i znajdują się na
wydzielonym koncie bankowym tego funduszu, za wyjątkiem przypadków określonych
w § 4 niniejszej uchwały.
§2
1. Środki finansowe zgromadzone na okręgowym Funduszu Rozwoju ROD pochodzące
z likwidacji ROD lub jego części, przeznaczone są w pierwszej kolejności na
odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego, z zastrzeżeniem § 4 lit. d.
2. Jeżeli nie jest odtwarzany ROD, środki o których mowa w ust. 1, przeznaczone są na:
a) pokrycie opłaty ogrodowej w części przeznaczonej na inwestycje, remonty i
bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej wpłacanej jednorazowo przez
nowych działkowców za działkowców, którzy otrzymują działki zastępcze w
istniejących ROD,
b) budowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej w ROD z terenu
okręgu.
3. Budowa, modernizacja i remonty budynków i budowli oraz infrastruktury służącej do
wspólnego użytkowania przez działkowców, odbywa się z zachowaniem norm i
przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów i procedur
obowiązujących w tym względzie w Polskim Związku Działkowców.
4. Środki finansowe otrzymane przez ROD, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt.b
podlegają rozliczeniu przez OZ PZD w trybie i na zasadach, mających miejsce przy
rozliczeniu dotacji.
5. Środki finansowe zgromadzone na okręgowym Funduszu Rozwoju ROD pochodzące
z czasowego zajęcia terenu ROD, w tym za ustanowienie służebności, przeznaczone
są w pierwszej kolejności na uzasadnione potrzeby tego ROD, w zakresie budowy,
modernizacji i remontów budynków i budowli oraz infrastruktury służącej do
wspólnego użytkowania przez działkowców.

§3
Opłaty ogrodowe w części przeznaczonej na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację
infrastruktury ogrodowej wpłacane jednorazowo przez nowych działkowców za
działkowców, którzy otrzymują działki zamienne w istniejących ROD, pokrywane są z
okręgowego Funduszu Rozwoju ROD przez okręgowy zarząd właściwy miejscowo dla
ROD, którego likwidacja dotyczy.
§4
Nie stanowią przychodu okręgowego Funduszu Rozwoju ROD uzyskane i
wynegocjowane środki finansowe z tytułu likwidacji całości lub części oraz czasowego
zajęcia terenu przeznaczone na:
a) wypłaty odszkodowań dla działkowców za składniki majątkowe znajdujące się na
działkach, a stanowiące ich własność oraz za prawa do działki w ROD, pomniejszone
o wartość prawa do działki, przyznanego w nowopowstałym ROD, a także wypłaty
dodatkowych odszkodowań w wysokości wartości przewidywanych plonów, o
których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych. Środki te wpływają na rachunek bieżący okręgowego zarządu
PZD i są księgowane na kontach rozrachunkowych, zgodnie z Zakładowym Planem
Kont PZD.
b) wypłaty odszkodowań i odpraw dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w ROD z
uwagi na likwidację miejsca pracy. Środki te wpływają na rachunek bieżący
okręgowego zarządu PZD i są księgowane na kontach rozrachunkowych, zgodnie z
Zakładowym Planem Kont PZD.
c) refundacje kosztów administracyjnych poniesionych przez OZ PZD w procesie
likwidacji lub czasowego zajęcia terenu ROD. Środki te wpływają na rachunek
bieżący OZ PZD i są księgowane na pozostałych przychodach zgodnie z
Zakładowym Planem Kont PZD.
d) odszkodowania należne PZD za prawo PZD do gruntu z tytułu likwidacji ROD lub
jego części w przypadku braku odtwarzania ROD lub jego części przez PZD. Środki,
w których przekazaniu pośrednikiem jest OZ PZD, ewidencjonowane są na kontach
rozrachunkowych. Wszystkie środki pośrednio lub bezpośrednio uzyskane z tego
tytułu wpływają na rachunek bankowy Funduszu Obrony ROD.
§5
1. Rozliczenie wydatków ze środków finansowych pochodzących z likwidacji ROD lub
jego części oraz czasowego zajęcia terenu ROD dokonuje corocznie (na dzień 31
grudnia) OZ PZD do czasu ostatecznego rozliczenia całego procesu likwidacji.
2. Rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik o którym mowa w ust. 2, przedstawia się łącznie z rocznym sprawozdaniem
finansowym z Funduszu Rozwoju ROD, sporządzanym przez OZ PZD.

§6
Środki finansowe pochodzące z likwidacji ROD, jego części lub czasowego zajęcia
terenu wydatkowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają zwrotowi na
okręgowy Fundusz Rozwoju ROD.
§7
Jednostki organizacyjne PZD obowiązane są przechowywać środki Funduszu Rozwoju
na odrębnych kontach bankowych zgodnie z uchwałą nr 11/III/2015 Krajowej Rady PZD
z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców.
§8
Do przeznaczania i rozliczania środków finansowych związanych z ustanowieniem
służebności, w tym służebności przesyłu na gruntach ROD przepisy niniejszej uchwały
stosuje się odpowiednio.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Barbara KOROLCZUK

Warszawa, dnia 1 października 2015 r.

PREZES

Eugeniusz KONDRACKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr 254/2015
Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
POCHODZĄCYCH Z LIKWIDACJI LUB CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU RODZINNEGO
OGRODU DZIAŁKOWEGO
ROD……………………………………………………………………………………
( nazwa i miejscowość)
Nr Rejestru ROD………………………………………………………………………
Uchwała…………………………… …….nr ……………………data………………
( nazwa organu PZD)
dotyczy: wpływów i wydatków środków finansowych pochodzących z :
 likwidacji całości/części ROD*
 czasowego zajęcia terenu *
 służebności *
TREŚĆ

Lp.

Kwota w zł

Wartość otrzymanego odszkodowania ogółem

1
a
b
c
d

Odszkodowanie dla działkowców za ich majątek, prawo do działki oraz
przewidywane plony
Odszkodowanie należne PZD za infrastrukturę ogrodową
Odszkodowanie należne PZD za prawo do gruntu (w przypadku odtwarzania
ROD przez PZD)
Odszkodowanie należne PZD za prawo do gruntu (w przypadku braku
odtwarzania ROD przez PZD)

e

Odszkodowanie na odprawy dla osób zatrudnionych w ROD na umowę o pracę

f

Refundacja kosztów administracyjnych poniesionych przez OZ PZD
Wykorzystanie odszkodowania ogółem na:

2
a
b
c
d

e
f
g
3

odszkodowania dla działkowców
odtworzenie ogrodu (zakup gruntu i odtworzenie infrastruktury)
odszkodowanie należne PZD za prawo do gruntu na FO ROD (w przypadku
braku odtwarzania ROD przez PZD)
odszkodowania i odprawy dla pracowników ROD z uwagi na likwidację miejsca
pracy
Opłaty ogrodowe w części przeznaczonej na inwestycje, remonty i bieżącą
konserwację infrastruktury ogrodowej wpłacane jednorazowo przez nowych
działkowców za działkowców, którzy otrzymują działki zamienne w istniejących
ROD
Finansowanie inwestycji i remontów
koszty administracyjne poniesione przez OZ PZD
Środki z likwidacji/czasowego zajęcia terenu do dalszego wykorzystania
pozostające na:

a

Funduszu Rozwoju ROD

b

środkach statutowych
*niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SKARBNIK

………………………… ………………………
(podpis)
(podpis)
OZ PZD………………………………………
(miejscowość, data) ………………………….

PREZES
………………………
(podpis)

