
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
„NA PIASKACH” w KOMPRACHCICACH 

ul. Chróścińska 2
46-070 Komprachcice

Komprachcice, dnia 27-08-2022r

UCHWAŁA Nr 3/NWZ/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA

OGRODOWEGO " NA PIASKACH"
W KOMPRACHCICACH

z dnia 27-08-2022r.

w sprawie

WYSOKOŚCI OPŁAT OGRODOWYCH I INNYCH OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH ORAZ SPOSOBU

I TERMINIU ICH WNOSZENIA W 2022r

§ 1

Zgodnie z § 49 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach oraz 

§ 62 Regulaminu Ogrodu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ustala wysokość opłat

ogrodowych i innych opłat administracyjnych.

Wykaz rocznych opłat ogrodowych:

1. Wpłata na fundusz statutowy składka 43,00 zł od każdej działki i członka Stowarzyszenia nie 

posiadającego działki. Wpłata dot. utrzymania bieżącej działalności Stowarzyszenia

2. Wpłata na fundusz rozwoju składka 96,00 zł wpłata dot. remontów, modernizacji i inwestycji. 

3. Wpłata na fundusz oświaty, składka 10,00 zł dot. rekreacji, kultury i rozrywki

4. Wpłata na fundusz rozrachunkowy, składka 155,00 zł dot. bieżących opłat za media, usługi 

komunalne inne dostawy i usługi oraz opłaty i podatki.

W składniki funduszu rozrachunkowego wchodzą:

a) opłata energetyczna wynosi 45,00 zł od każdej działki wg § 49 Statutu SO.

b) opłata za wywóz odpadów wynosi 26,00 zł od każdej działki art 15 pkt. 1 Ustawy z 13.12.2013 

ROD.

c) opłata wodna wynosi 30,00 zł od każdej działki § 56 Regulaminu Ogrodu 

d) opłata za pozostałe koszty wynosi 54,00 zł od każdej działki 

            Łącznie opłaty ogrodowe od punktu a) do d) wynoszą 304,00 zł.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do dokonania zmiany opłat za zużytą energię elektryczną oraz opłaty za wywóz

śmieci w przypadku istotnych zmian wprowadzonych przez dostawcę/sprzedawcę.
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§ 3

Zgodnie z § 49 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach, opłaty

ogrodowe płatne są w terminie do 31 maja 2022r. Dokonania wpłat po wyznaczonym terminie skutkować

będzie naliczeniem odsetek ustawowych za zwłokę w spłacie.

§ 4

W związku z brakiem możliwości zwołania Walnego Zebrania we wcześniejszym terminie, Zarząd wydłuża

termin płatności za opłaty działkowe, należne za 2022r. do dnia 30-09-2022r. Po tym terminie będą

naliczane odsetki ustawowe za zwłokę w spłacie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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