
Opłaty za 2021 r. – od jednej działki 

Lp. Składniki stałe – wyszczególnienie   Kwota 

1.  Składka członkowska – 6 zł, jeśli działka ma dwóch użytkowników – 2 x 3,00 zł = 6 zł 6,00 zł 

2. Wywóz nieczystości stałych - śmieci 197,78 zł 

3. Opłata energetyczna (koszty przesyłu, straty na wewnętrznej linii przesyłowej) 23,02 zł 

4. Opłata wodna (koszty przesyłu, straty, uruchomienie i zamknięcie dopływu wody, awarie,),   10,88 zł 

                                                                                                                                                                                                Razem                237,68 zł 

Opłata ogrodowa na pokrycie bieżącego utrzymania Ogrodu za 1 działkę 

Lp.  Kwota 

a) Składka na rzecz struktur nadrzędnych – Rada Krajowa i OZ Śl Katowice-0,09 zł/m2  

Za 1 

(jedną) 

działkę 

280,00 zł 

 

 

b) Koszty zarządzania – wynagrodzenia członków zarządu i Komisji Rewizyjnej (świadczenia), gospodarzy -  (umowy zlecenia), 

księgowość, ZUS od umów zlecenia, umowy o dzieło,  podatki od umów cywilno prawnych, prowizja bankowa,  

c) Ubezpieczenie, materiały biurowe, ksero, korespondencja, Walne Zebranie, abonament za monitoring, telefony, wykorzystanie 

samochodu, itp, wydatki  związane z pandemią, przeglądy obiektów ROD, akcesoria do  komputerów 

d) Utrzymanie części wspólnej, koszenie niezagospodarowanych terenów na ogrodzie, cięcie żywopłotów, bramy, parkingi, furtki, 

szlabany, przepompownie, studzienki odwadniające, przepusty, naprawa ogrodzenia zewnętrznego, itp.  

e) Zakup narzędzi: naprawa narzędzi, części zamienne, materiały (siatka ogrodzeniowa, elektrody, tarcze do cięcia, plomby, śruby 

i inne materiały ślusarskie, itp.), materiały budowlane – drobne remonty, opał do biura, koszty zużycia energii i wody do celów 

wspólnych, utrzymanie porządku i czystości w Ogrodzie. 

Opłaty ogrodowe za 1(jedną) działkę wynoszą razem       517,68  zł.  

Opłaty za użytkowanie działki zostają na takim samym poziomie jak w 2020 roku z wyjątkiem opłaty za  

wywóz  nieczystości stałych ( śmieci) , która zdrożała  o  52,14 % .  

 

Adres strony internetowej Ogrodu – www.rod-malwa.pl ,  email:  bytom@rod-malwa.pl     

Dane do przelewu:  dane odbiorcy -  ROD ,,MALWA’’ ul. Strzelców Bytomskich 50, 41 – 914 Bytom 

Tytuł płatności:  opłata na rzecz Ogrodu za rok 2021 za działkę o numerze ……………Nazwisko i Imię ……………………….. 

Nr konta Bankowego – BNP  Paribas Polska S.A.     58 1750 0012 0000 0000 3464 0378 

 


