
K O M U N I K A T 
Zarządu ROD ASTER w Łomży z dnia 27.05.2021 r. 

w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2021 

 

Stan epidemii i związane z nim ograniczenia dla ludności, uniemożliwiły dotychczas 

przeprowadzenie walnego zebrania członków PZD w ogrodzie. Nie ma więc uchwały walnego 

zebrania  ustalającej wysokość tych opłat. Aby zapewnić płynność finansową, zarząd podjął decyzję  

o ustaleniu  i pobraniu od działkowców zaliczkowych opłat za rok 2021. Umożliwi to pokrywanie 

bieżących kosztów statutowych i administracyjnych ogrodu.  Kwota zaliczki zawiera składkę 

członkowską oraz opłaty: na pokrycie bieżących kosztów działalności naliczoną od powierzchni 

działki, za wywóz odpadów komunalnych, na spłatę pożyczki i energetyczną. Na podstawie odczytów 

stanów liczników energii elektrycznej podanych przez działkowców, dokonano też rozliczenia zużycia 

prądu na działkach. Należność za to zużycie została doliczona do kwoty opłaty zaliczkowej,  

aby jednym przelewem można było uregulować całe zobowiązanie wobec ogrodu.    

Sporządzone w ten sposób naliczenia zostaną w najbliższych dniach przesłane na adresy  

e-mailowe działkowców lub dostarczone przez wyznaczonych członków zarządu. Wpłacić należy  całą 

kwotę /dokładnie wg. wyliczenia, bez rozbicia na poszczególne składniki/ na konto nr 96 1240 1532 

1111 0011 0393 9233 w Banku PKO S.A. Oddział w Łomży w terminie do 30.06.2021 r. W rubryce 

tytułem należy obowiązkowo podać numer działki. Opisana powyżej procedura informowania  

o wysokości opłaty oraz bezgotówkowe wpłaty  będzie stanowić obowiązującą formę regulowania 

zobowiązań wobec ogrodu. W sytuacjach bardzo wyjątkowych dopuszcza się możliwość opłaty 

gotówkowej w kasie ogrodu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze skarbnikiem zarządu. 

Dotyczy to jedynie działkowców nie posiadających warunków do skorzystania z bankowości 

internetowej, nawet przy pomocy członków swojej rodziny. 

Zaliczkowa opłata ogrodowa za rok 2021 może nie stanowić ostatecznej należności.  Jeżeli 

warunki formalno prawe  pozwolą na uchwalenie opłaty w wysokości wynikającej z przewidywanych 

kosztów działalności, może zostać naliczona opłata wyrównawcza, o której poinformujemy 

oddzielnie, niezwłocznie po jej ustaleniu. 

Z uwagi na trudną sytuację w zarządzaniu ogrodem w okresie ograniczeń wynikających  

ze stanu epidemii, zarząd prosi o terminowe, zgodne z naliczeniem /ani mniej, ani więcej/ wpłaty  

w przyjętej procedurze. 

Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie opłat można uzyskać telefonicznie pod numerem  

883 912 544. 

UWAGA! Nastąpiła zmiana konta bankowego. Prosimy nie dokonywać wpłat na konto  

z ubiegłego roku.  

Poniżej wyliczenie opłaty za działkę o powierzchni 300 m2 /bez należności za energię elektryczną/ 

1. Składka członkowska   6,00 zł 

2. Koszty statutowe i administracyjne 210,00 zł   /300 x 0,70 zł/  

3. Wywóz odpadów komunalnych  42,00 zł 

4. Oplata energetyczna   8,00 zł 

5. Spłata pożyczki    55,00 zł 

                                           ------------------------------------- 

Razem  321,00 zł 

 

                                                                                                                       Zarząd ROD ASTER 


