
ROD Zakątek 

ul. Polanowska 34 

60-434 Poznań 

 

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Zakątek 

z dnia 26.04.2017 r. 

 

UCHWAŁA NR 1/2017 – przyjęta 

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD 

w 2016 roku.  

 

UCHWAŁA NR 2/2017 - przyjęta 

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku. 

 

UCHWAŁA NR 3/2017 - przyjęta 

w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia. 

§ 1 

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD Zakątek w Poznaniu na podstawie 

§ 64 pkt 7 statutu PZD postanawia, uchwalić wysokości poszczególnych opłat ogrodowych:  

 

§ 2 

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD,  

a w szczególności na: 

1) wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 

2) bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, 

3) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego 

i infrastruktury ogrodowej, 

4) ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne, 

5) zarządzanie ROD 

 

w roku 2017 w wysokości 1,10 zł od m² powierzchni użytkowanej działki  
(w tym 0,07 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD), 

 

§ 3 

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (nr XVI/133/2016) 

regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości 

w roku 2017 w wysokości 96 zł od działki.  

§ 4 

Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić 

w terminie do dnia 30.06.2017 roku. 

§ 5 

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe 

w jednym wymiarze. 

 



UCHWAŁA NR 4/2017 - przyjęta 

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. szlaban wewnętrzny z rejestracją 

wjazdów 

§ 1 

Walne zebranie sprawozdawcze - członków Związku w ROD im. Zakątek w Poznaniu na 

podstawie  

§ 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku Zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2017 zadanie 

inwestycyjne pn. szlaban wewnętrzny z rejestracją wjazdów. 

§ 2 

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system 

wykonawstwa określa wniosek Zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3 

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, 

przypadającej na jedną działkę ustala się w kwocie: 65,00 zł na rok 2017 

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 10.06.2017 r. 

§ 4 

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez 

zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo 

Budowlane i przepisach związkowych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

UCHWAŁA NR 5/2017 - przyjęta 

w sprawie planu pracy na 2017 rok  

UCHWAŁA NR 6/2017- przyjęta 

w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 rok 
 

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD Zakątek w Poznaniu,  

na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć: 

1) preliminarz finansowy działalności statutowej na 2017 rok zamykający się po stronie 

przychodów i kosztów kwotą 63 391,31 zł. Rezerwa stanowi 1221,31 zł. 

2) preliminarz Funduszu Rozwoju ROD 

a) bilans otwarcia    1 958,83 zł 

b) planowane przychody   16 240,00 zł 

c) planowane koszty    17 940,00 zł 

d) planowany stan na 31.12.2017 r.  258,83 zł 

3) preliminarz Funduszu Oświatowego 

a) bilans otwarcia    3 303,57 zł 

b) planowane przychody   240,00 zł 

c) planowane koszty    600,00 zł 

d) planowany stan na 31.12. 2017 r.  2 943,57 zł 

  

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

  



UCHWAŁA NR 7/2017 - przyjęta 

w sprawie aktualizacji planu zagospodarownia ogrodu 

 
Na podstawie powstałego planu zagospodarowania ogród posiada: 

 Powierzchnia ogólna ROD – 7,7535 ha 

 Powierzchnia użytkowa ROD (tylko pod działkami) – 6,2923 ha 

 Powierzchnia ogólnodostępna (alejki, place, parking, itp.) – 1,4612 ha 

 Powierzchnia wyłączona z użytkowania – brak 

 Liczba wszystkich działek w ROD – 176 

 Liczba działek użytkowanych w ROD - 176 

 

UCHWAŁA NR 8/2017– nie przyjęta 

w sprawie likwidacji centralnego kompostownika  

 

UCHWAŁA NR 9/2017– przyjęta 
w sprawie bramy wewnętrznej i wjazdów na teren ogrodu 

(zmieniająca uchwałę nr 10/2011 z dnia 18.04.2011 r.) 

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD Zakątek w Poznaniu,  

postanawia przyjąć uchwałą zmianę terminów i godzin zamknięcia bramy wewnętrznej. 

§1 

W okresie od 15 kwietnia do 15 września w godzinach od 10.00 do 19.00,  

brama wewnętrzna będzie zamknięta. 

§2 

Zasady dowozu do działki materiałów budowlanych itp.,  

zgodnie z §69 Regulaminu ROD, określi Zarząd. 

§3 

Działkowcom, którzy zgodnie z §70 Regulaminu ROD mają prawo wjazdu na teren ROD 

oraz działkowcy, którzy na podstawie przedstawionych dokumentów uzyskały prawo 

wjazdu na podstawie Uchwały Zarządu, Zarząd zapewni możliwość wjazdu  

w czasie zamknięcia bramy wewnętrznej. 

§4 

Osoby wymienione w §3 mają prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli 

wyposażą ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę) lub parkują pojazd we 

wnękach na których nie odbywa się ruch pojazdów. 

§5 

Środa pozostaje dniem gospodarczym w którym barma wewnętrzna  

będzie otwarta całą dobę. 

 



UCHWAŁA NR 9/2017– przyjęta 
w sprawie parkowania na terenie Ogrodu 

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD Zakątek w Poznaniu,  

postanawia przyjąć uchwałą zasady parkowania na terenie ROD Zakątek. 

 

§1 

Dopuszcza się parkowanie w następujących miejscach ROD: 

a) na terenie parkingu, 

b) na terenie działek – pod warunkiem wyposażenia użytkowanej działki w 

odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę) lub we wnękach, gdzie nie odbywa 

się ruch pojazdów 

 

Tym samym zabrania się parkowania na drogach wewnętrznych. 

 

 

Szczegóły dotyczące okresu karencji zostaną ustalone na najbliższym Zebraniu Zarządu, 

które odbędzie się w terminie do 15.05.2017 r.  

 

 


