STOWARZYSZENIE OGRODOWE w WARSZAWIE

L.ROD.

Sosnowiec dnia 20.04.2021r

OPŁATY 2021
Opłaty za użytkowanie działki na rok 2021 w ROD „Zagórze” w
Sosnowcu „Kamienna”
➢ Składka na rzecz ogrodu – 0,50 zł/m2
➢ Opłata energetyczna – 19,00 zł/ działki wyposażonej w
energię el.
➢ Opłata wodna – 7,50 zł/ działki
➢ Opłata za wodę - ok.7,50 zł/m3 w/g cen obowiązujących w
wodociągach
➢ Opłata za wywóz śmieci i utrzymanie porządku 100 zł/działki
➢ Opłata za zużytą energię elektryczną - 0,69 zł/ KWh w/g cen
obowiązujących w Tauron( przesył) i Energa ( energia elektr.)
Uwaga!
Opłaty za m3 wody i 1kWh mogą się zmieniać w ciągu roku.
Jest to zależne od cen jakie obowiązują u dostawców.
Nr. konta ROD „Zagórze” do dokonywania wpłat:
PKO BP oddział w Sosnowcu:
24 1020 2498 0000 8302 0150 4703

Opłata za działkę 300 m2 wyposażoną w wodomierz i energię elektryczną w roku 2021:
Składka członkowska dla członków PZD 6,00 zł
Składka na rzecz ogrodu dla członka PZD 150,00 zł
Opłata elektryczna 19,00 zł
Opłata wodna 7,50 zł
Opłata za śmieci i utrzymanie porządku 100,00 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------Razem 282,50 zł
Zaliczka na wodę na działkach z wodomierzem – 60 % zużycia ubiegłorocznego. Całkowite
rozliczenie zużytej wody nastąpi w październiku 2021 r i należy zapłacić do końca roku. Po
tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.
Opłaty za energię elektryczną w/g wskazań licznika należy wnosić do kasy ROD dwa razy w
roku (wiosna i jesień). Wpłaty z jesiennych odczytów należy wpłacić do końca roku. Po tym
terminie będą naliczane odsetki ustawowe.
Opłaty za m3 wody i 1kWh mogą się zmieniać w ciągu roku. Jest to zależne od cen jakie
obowiązują u dostawców.
UWAGA: Osoby, które nie posiadają dostępu do swojego konta internetowego prosimy o
zgłoszenie się po login i hasło. Można również telefonicznie lub e-mailem uzyskać
informacje n/t opłat. Więcej informacji na:
www. zagorze.sosnowiec.pl
Nr. konta ROD „Zagórze” do dokonywania wpłat:
PKO BP oddział w Sosnowcu:

24 1020 2498 0000 8302 0150 4703

…………………………………………………..……………………………………………...
ROD „Zagórze”
41-219 Sosnowiec
Ul. Ignacego Paderewskiego 2

tel.32/263 45 26
email: rod@zagorze.sosnowiec.pl
www.zagorze.sosnowiec.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - 14.00-16.00
środa – 14.00-18.00

