
PLAN PRACY  

ZARZĄDU ROD „KALINA” 

 przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie 

na rok 2014 

 

Rok 2014 r. zdominowany będzie przez praktykę wprowadzania w  Ŝycie nowej 

ustawy o ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 r. 

W pierwszej kolejności czeka nas obowiązek zwołania 2 zebrań : walnego 

sprawozdawczego i zebrania wszystkich uŜytkowników działek w celu podjęcia 

uchwały o wyborze stowarzyszenia ogrodowego. Jest to bezwzględny wymóg 

ustawowy.  

Logistyka zwołania 2 zebrań i rozliczenia się z okresem działania starej ustawy, 

będzie wymagała gigantycznej pracy organizacyjnej, administracyjnej i biurowej 

ścisłego prezydium Zarządu i bezbłędnej orientacji w przepisach nowej ustawy, Statutu 

i Regulaminu ROD. Dopóki znajdujemy się w strukturach organizacyjnych 

stowarzyszenia ogrodowego PZD, moŜemy liczyć – jak do tej pory  na pomoc prawną, 

administracyjną i finansową Okręgowego Zarządu PZD oraz Rady Krajowej PZD. 

Sytuacja znacznie się zmieni i pogorszy, takŜe finansowo, jeśli działkowcy zdecydują 

o wyborze samodzielnego stowarzyszenia ogrodowego. Wówczas nowy Zarząd 

stowarzyszenia moŜe nie udźwignąć odpowiedzialności prawnej, administracyjnej 

i materialnej.  I tak: 

Zapis ustawy mówi, Ŝe w razie rozwiązania umowy dzierŜawy z działkowcem 

lub wygaśnięcia jego prawa do działki (art.42 ustawy), Zarząd musi mu wypłacić 

wynagrodzenie za nasadzenia i obiekty na działce, które na postawie art. 30 ustawy 

stanowią jego własność. Zarząd dysponuje finansami wyłącznie z zebranych składek 

wszystkich działkowców i jeśli następca owego działkowca nie zechce kupić 

wspomnianego wyposaŜenia działki, Zarząd będzie stratny, zwłaszcza jeŜeli takich 

działkowców będzie wielu. Ponadto zaistnieje potrzeba powołania specjalnej komisji, 

która będzie oceniać wartość altanki, nasadzeń i innych obiektów na działce 

oraz ustalać warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia w drodze porozumienia 

pomiędzy stowarzyszeniem a działkowcem. W razie braku porozumienia 
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stowarzyszenie  ogrodowe w trybie procesu moŜe sprzedać wspomniane urządzenia 

i nasadzenia w drodze licytacji .  

Przystosowanie działalności ogrodu do wymogów nowej ustawy powoduje 

horrendalne zwiększenie wielu kosztów, takich jak: druki, kserokopie, znaczki 

pocztowe, papier, koperty, materiały biurowe,  itp. Wymogi prawne zwoływania zebrań, 

w sposób określony ustawą, spowodują znaczny wzrost wydatków Zarządu 

na powiadomienia uŜytkowników działek o terminie obowiązkowego zebrania 

ws. wyboru stowarzyszenia ogrodowego. Same znaczki pocztowe do 506 działkowców 

pochłoną około 2.000 zł. 

W tej sytuacji Zarząd musi zaproponować  zwiększenie opłaty ogrodowej 

za uŜytkowanie do 21 gr./ m2 działki, tj. o 3 gr. więcej,  przypominając, Ŝe od 3 lat 

stawka ta nie była podwyŜszana. W przypadku typowej 300 metrowej działki podwyŜka 

wyniesie rocznie 9 zł więcej. 

Informujemy, iŜ uchwałą NR 2/XV/2013 z  dnia 14.XI.2013 r. Rada Krajowa 

PZD utrzymała wysokość składki członkowskiej na dotychczasowym poziomie. W roku 

2014 wynosi ona zatem 0,19 zł/m2 i obowiązuje wszystkich działkowców, niezaleŜnie 

od przynaleŜności do stowarzyszenia, poniewaŜ prawnie jej wymagalność rozpoczyna 

się od 1 stycznia 2014 r. 

Ze spraw niecierpiących zwłoki i zadawnionych od lat: 

Zarząd pragnie zwrócić uwagę Walnego Zebrania  na  fatalny stan techniczny 

budynku Zarządu wymagający jak najszybszej interwencji budowlanej, bowiem  

azbestowy tj. pokryty eternitem, od dawna przeciekający dach, brak kanalizacji 

i moŜliwości ogrzewania, przemarzanie zagrzybionych ścian, powodują ich kruszenie 

się i pękanie. W tej chwili najpilniejsze stało się doprowadzenie wodociągowej sieci 

miejskiej, która pozwoli teŜ w przyszłości rozwiązać problem ogrzewania budynku. 

 W związku z tym zadaniem zamierzamy oczywiście poprosić o dotację Okręgowy 

Zarząd PZD lub Krajową Radę PZD.  

Obecna sytuacja prawna ogrodów działkowych, znaczne zwiększająca obowiązki 

i obciąŜenie członków Zarządu, wymaga poszerzenia składu osobowego Zarządu 

o sprawdzone we wcześniejszym działaniu 2-3 osoby, które dotychczas wspierały 

Zarząd i które obecnie formalnie mogą zasilić go swoją energią, pomysłowością 
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i doświadczeniem. Warto nadmienić, Ŝe całą pracę na rzecz działkowców członkowie 

Zarządu wykonują społecznie i w swoim prywatnym czasie. Zarząd przedstawi 

Walnemu Zebraniu stosowny projekt uchwały w tej sprawie. 

Jeśli chodzi o szczegóły, Zarząd w roku bieŜącym zamierza odbyć 

11 protokołowanych posiedzeń, na których omawiać będziemy najwaŜniejsze sprawy 

dotyczące potrzeb ogrodu. Oprócz tego raz w tygodniu – w godzinach 1500- 1700 

członkowie Zarządu pełnić będą dyŜury w siedzibie Zarządu ROD. W miesiącach 

zimowych  (grudzień – marzec) ilość dyŜurów ograniczona będzie do 2 w miesiącu. 

Zamierzamy skupić się na takich zadaniach, jak: 

 

1. BieŜąca naprawa  ogrodzenia. 

2. Wykonanie dalszej części drenaŜu w sektorach A, B i F (w miarę posiadanych 

środków). 

3. BieŜące usuwanie awarii wodociągu. 

4. Wykonywanie konserwacji i sukcesywnej wymiany fragmentów sieci wodnej 

z zebranego funduszu celowego na remont wodociągu,  

5. Doprowadzenie przyłącza wodnego z sieci miejskiej, dostępnej przez cały rok, do 

budynku Zarządu, urządzenie w nim toalety i zainstalowanie szamba. 

6. BieŜąca konserwacja budynku Zarządu i hydroforni oraz dbałość o wygląd 

ich otoczenia. 

7. Organizowanie czynów społecznych przy porządkowaniu terenów ROD, 

naprawach ogrodzenia, odwodnieniach oraz ewentualnych remontach budynku 

Zarządu, itp. 

8. Konsekwentne ściąganie opłat ogrodniczych od działkowców. 

9. BieŜąca kontrola stanu uprawy działek i docenienie tych działkowiczów, którzy 

wykazują szczególną dbałość o wygląd swoich działek. 

10. Dokończenie zabiegów w Urzędzie Miasta o uaktualnienie wypisu z  rejestru 

gruntów, odpowiadającemu terenom  i działkom geodezyjnym rzeczywiście 

zajmowanym przez ROD „Kalina”. 
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11.  Zorganizowanie zebrania wszystkich uŜytkowników działek w celu dokonania 

wyboru stowarzyszenia ogrodowego - zgodnie z wymogiem nowej ustawy 

o ogrodach działkowych.  

12.  BieŜące dostosowywanie praktyki organizacyjnej i administrowania ogrodem 

do wymogów nowej ustawy poprzez informowanie działkowców o zmianach, 

organizowanie zebrań, przystosowanie dokumentów do nowych wymogów 

prawnych i administracyjnych, itp.  

13.  Poszerzenie bazy narzędziowej poprzez zakupienie kosiarki spalinowej. 

14.  Utworzenie strony internetowej ROD „Kalina”. 

 
Przedstawiając zamierzenia na rok 2014, Zarząd z wdzięcznością przyjmie równieŜ 

inne propozycje do planu pracy, pod warunkiem wskazania przez wnioskodawców 
sposobów realizacji tych propozycji i źródeł ich sfinansowania. 

 
Informujemy, iŜ uchwałą Rady Krajowej PZD nr 5/XII/2014 z dnia 9 stycznia 

2014 r. kadencja wszystkich organów PZD zostaje przedłuŜona do czasu zwołania 
walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w roku 2015, poniewaŜ do wdroŜenia 
nowej ustawy niezbędne jest doświadczenie dotychczasowych organów PZD, które 
pozwoli sprostać realizacji obowiązków nałoŜonych przez nową ustawę oraz 
wynikającemu z niej zakresowi odpowiedzialności. 

 
         za  Zarząd ROD „Kalina” 

Lublin, 22 marca 2014 r. 


