
 

UCHWAŁA Nr 153/2017 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 5 kwietnia 2017 r 

 

w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD  

przedstawianej corocznie działkowcom 

 

 

Prezydium Krajowej Rady PZD, mając na uwadze zapewnienie właściwej 

realizacji obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych a także dążąc do zapewniania 

działkowcom dostępu do informacji na temat sytuacji w ich ogrodzie, ustala 

następujące zasady udzielania działkowcom przez zarządy ROD informacji 

finansowej dotyczącej prowadzenia ROD. 

 

§ 1 

Każdy zarząd ROD jest obowiązany do corocznego przedstawiania działkowcom 

informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za rok poprzedni, zwaną 

dalej „informacją finansową”. 

 

§ 2 

1. Informacja finansowa zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD  w 

podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele.  

2. Informacja finansowa zawiera także zestawienie środków wpłacanych przez 

działkowców w podziale na wydatki na:  

1) inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej; 

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części 

dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; 

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne; 

4) utrzymanie porządku i czystości; 

5) zarządzanie ROD; 

6) inne cele związane z prowadzeniem ROD. 

 

§ 3 

Informację finansową należy sporządzić na podstawie zatwierdzonego przez 

walne zebranie sprawozdania finansowego ROD. 

 



 

§ 4 

1. Informacja finansowa musi być przedstawiona działkowcom nie później niż 

do dnia 1 lipca następującego po roku, którego dotyczy informacja finansowa. 

2. Zarząd ROD przedstawia informację finansową w sposób umożliwiający 

każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią, a w szczególności poprzez jej 

zamieszczenie na tablicach informacyjnych ROD, na stronie internetowej 

ROD lub dostarczając ją każdemu działkowcowi. 

3. Informacja finansowa może być wysłana działkowcowi pocztą elektroniczną, 

jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który 

informacja powinna być wysłana. 

 

§ 5 

W celu należytego wykonania obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 3 i 4 ustawy 

o ROD zaleca się stosowanie wzoru informacji finansowej, stanowiącego 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

1. Nadzór w zakresie stosowania niniejszej uchwały sprawuje właściwe 

prezydium okręgowego zarządu.   

2. Zarządy ROD najpóźniej do 30 czerwca przekazują do okręgu informację 

finansową za rok poprzedni.   

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

      I WICEPREZES                 PREZES 

     

     

    Tadeusz JARZĘBAK                      Eugeniusz KONDRACKI

                                                                   

 

 

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. 



 

Załącznik  

do Uchwały Nr 153/2017 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD _______________________________ W ____________________________ZA_________ROK  

Zgodnie z art. 33 ust. 2 - 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Zarząd ROD przedstawia działkowcom informację finansową dotycząca prowadzenia                                                             

ROD ogrodu w _______________r. 

 
ROK __________ 

 

 
WPŁYWY 

 

 
WYDATKI 

 

Łącznie: ____________ zł (słownie: _________________________________) 
 

Łącznie: ____________ zł  (słownie: _______________________________) 
 

 
w tym:  
 
_________ zł  - składki członkowskie za ________ r.  
_________ zł  - składki członkowskie zaległe  
_________ zł – opłaty ogrodowe bieżące w podziale: 
                _________ zł – na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację        
                infrastruktury ogrodowej   
                _________ zł – opłaty za energię elektryczną (dot. terenu ogólnego)  
                _________ zł – opłaty za wodę (dot. terenu ogólnego) 
                _________ zł – opłaty za gaz (dot. terenu ogólnego) 
                _________ zł – opłaty za utrzymanie porządku i czystości na terenie  
                ogólnym (w tym na wywóz śmieci) 
                ________ zł na ubezpieczenia, podatki i inne należności      
                publicznoprawne  
              _________ zł na zarządzanie ROD 

 
w tym: 
 
_________ zł – na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację infrastruktury 
ogrodowej    
_________ zł – opłaty za energię elektryczną (dot. terenu ogólnego) 
_________ zł – opłaty za wodę (dot. terenu ogólnego) 
_________ zł – opłaty za gaz (dot. terenu ogólnego) 
_________ zł – wydatki na utrzymanie bezpieczeństwa, porządku i czystości 
na terenie ogólnym  (w tym za wywóz śmieci) 
_________ zł – ubezpieczenia, podatki i opłaty publicznoprawne 
_________ zł – podatki i inne należności publicznoprawne 
_________ zł – związane z zarządzaniem ROD  
_________ zł –  inne ____________________________________________ 
                                     ____________________________________________ 
                                    _____________________________________________ 



 

_________ zł – opłaty ogrodowe zaległe 
_________ zł – dotacje na inwestycje i remonty 
_________ zł – dotacje zewnętrzne  
_________ zł – odszkodowania 
_________ zł – odsetki  
_________ zł –  inne ______________________________________________ 
                                    ______________________________________________ 
 

 

 

 
                      _______________________                                                           _______________________ 
                                     Skarbnik ROD                                                                                          Prezes ROD  
 

   
                      _______________________ 
                                     Księgowy ROD 


