
Zarząd ROD Zalesie informuje, że w dniu 7 maja 2022r odbyła się Konferencja Delegatów. 
Poniżej najważniejsze informacje: 

 
➢  Konferencja Delegatów zatwierdziła wysokość opłaty ogrodowej za rok 2022.  

 Poniżej elementy składowe opłaty w bieżącym roku: 
 

1. Opłata ogrodowa - 0,70zł za m2; dla działki 400 m2 opłata wynosi 280zł. (0,70zł x 400 m2) 
2.  Opłata członkowska - 6zł 
3. Opłata energetyczna - 20zł 
4. Opłata wodna - 10zł 
5. Wywóz śmieci - 156zł 
6. Opłata za zużycie wody (limitowana) - 20zł; w ramach opłaty każdy działkowiec może 

zużyć w sezonie 2022r. 70m3 wody, po przekroczeniu limitu za każdy następny zużyty            
m3 wody będzie naliczana opłata w wysokości 1,50zł. 

Dla działki o powierzchni 400m2 łączna opłata wynosi 492zł. Opłaty należy dokonać do dnia 
30 czerwca 2022 roku na rachunek bankowy ROD Zalesie: BNP Paribas  
54 2030 0045 1110 0000 0078 5900.  
Jednocześnie przypominamy działkowcom o wnoszeniu opłaty w wysokości 50zł do dnia 30 
czerwca 2022r. na realizację inwestycji - I etapu wymiany ogrodzenia w ROD.  

Łączna kwota do zapłaty - działka 400 m² = 542 zł. 

 



➢ Przyjęta została uchwała w sprawie  
Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody w ROD 
Zalesie. 
Zachęcamy wszystkich działkowców do zapoznania się z treścią regulaminu, który          
w najbliższych dniach zostanie opublikowany na stronie internetowej ROD Zalesie. 

➢  Przyjęta została uchwała w sprawie wymiany ogrodzenia  
    – II etap. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania przypadająca                     
na jednego działkowca ustalona została na kwotę 50 zł w 2023 roku. 
   

Zarząd ROD Zalesie Przypomina o wnoszeniu pozostałych opłat: 
- opłata za zużytą energia elektryczną - do 31.05.2022r 
- opłata za nowy klucz do bramy wjazdowej - 50 zł  
- opłata roczna za korzystanie z klucza do bramy wjazdowej - 35 zł / inwalidzki - 20 zł. 

Mając na uwadze dbałość o wspólną infrastrukturę ogrodową, oraz bezpieczeństwo 
wszystkich działkowców na terenie ROD, zwracamy się z prośba o nie nadużywanie wjazdów 
na teren ogrodu.   

Wszystkim właścicielom psów przypominamy o obowiązku sprzątania po naszych 
czworonożnych przyjaciołach. Estetyczny wygląd alejek ogrodowych zapewni wszystkim 
działkowcom komfort korzystania z naszego wspólnego ogrodu. 
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