
Realizacja programu budowy siedzib Zarządów ROD w 

Okręgu Bydgoskim 

Rodzinne Ogrody Działkowe realizują obowiązki prawne nałożone przez przepisy 

o ochronie danych osobowych RODO. Niezbędnym narzędziem jest odpowiednio 

wyposażona siedziba Zarządu ROD w meble zamykane na klucz, a czasem w 

ognioodporne. Siedziba pozwala na załatwienie spraw każdego działkowca w 

przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, odpowiedniej formie oraz z 

zachowaniem poufności jego danych osobowych.  

W Okręgu Bydgoskim na Walnych Zebraniach członkowie 19 Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych muszą podjąć decyzję o rozwiązaniu problemu braku 

siedziby Zarządu. Decyzja dotyczy nabycia terenu pod biuro, następnie budowę 

budynku lub znalezienia rozwiązania alternatywnego. Wśród tej liczby 10 

Zarządów ROD nie może podjąć uchwał o przystąpieniu do Programu Budowy 

Siedzib, gdyż nie posiada wolnego terenu ogólnego. Krajowy Zarząd PZD wspiera 

ogrody poprzez program Budowy Siedzib. Zarządy ROD mogą zamawiać gotowe 

projekty architektoniczne, których koszt w 100% pokrywa Krajowy Zarząd PZD, a 

także ubiegać się o dotację z Funduszu Celowego Programu Budowy Siedzib w 

maksymalnej wartości do 30% kosztów realizacji zadania. Zarządy ROD mogą 

ubiegać się o udzielenie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD, która jest 

niskooprocentowana. 

W 2019 roku szczególnie Zarządy niżej wymienionych osiemnastu ROD w Okręgu 

Bydgoskim mogą pochwalić się wykonaniem nowych siedzib ROD. 

Zakup kontenera biurowego z podłączeniem mediów wykonany został w ROD-ach: 

„Nasycalnia” w Solcu Kujawskim, „Przy Źródełku” w Wójcinie, „Nadwiślany” w 

Świeciu, „Sadremo”  

w Koronowie, „Srebrnica B” w Koronowie, „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim.  

Budowa nowych budynków w technologii drewnianej lub tradycyjnej murowanej z 

podłączeniem energii elektrycznej wykonana została w ROD-ach: 

„Transportowiec” w Inowrocławiu, „Waltera” w Świeciu, „Pod Turem” w 

Żurczynie, „Na Wzgórzu” w Stopce, „Pod Klonami” w Murucinie, „Przytorze” w 

Bydgoszczy. 

Adaptację pomieszczeń hydroforni na siedzibę Zarządu wykonano w ROD: 

„Pólko” w Koronowie oraz „Lato” w Tryszczynie. 

Wykupiono działki i zaadaptowano altany w ROD: „Jagódka” w Niemczu, „Przy 

Źródełku w Kamieniu Kraj., „Pałuczanka” w Żninie, „Pod Topolami” w 

Bydgoszczy. 



Poniżej zaprezentowano kilka nowo powstałych Siedzib Zarządów ROD w Okręgu 

Bydgoskim. 

 

ROD „Waltera” w Świeciu 

Nowe biuro zarządu ROD w postaci budynku drewnianego z dachem skośnym. 

Budynek jest wewnątrz wyposażony i posiada instalację elektryczną. 

 

 

ROD „Nasycalnia” w Solcu Kujawskim 

Nowy budynek biura zarządu ROD w postaci zakupu i montażu kontenera 

biurowego. W biurze znajduje się wyposażenie techniczne, a także podłączono 

media: prąd, wodę oraz szambo. Przed budynkiem jest wybrukowany plac z nowej 

kostki. 



 

 

ROD „Transportowiec” w Inowrocławiu 

Nowy budynek biura zarządu ROD wybudowany w technologi drewnianej z dachem 

skośnym dwuspadowym z blachy trapezowej. W budynku wykonano instalację 

elektryczną oraz wyposażono wnętrze. 

 

 



ROD „Przy Źródełku” w Wójcinie 

Nowy budynek biura zarządu ROD w postaci kontenera biurowego z zadaszonym 

tarasem.  

 

 

ROD „Pod Turem” w Żurczynie 

Remont istniejącego budynku znajdującego pod wiatą świetlicową w formie altany 

o wymiarach 4,55 x 7,27 m = 33 m2, wysokości do 5 m. Budynek ma nowy dach 

dwuspadowy pokryty blachą trapezową, a także nową instalację elektryczną oraz 

wodociągową. Obecnie jest wyposażany wewnątrz. 



 

 

ROD „Na Wzgórzu” w Stopce gmina Koronowo 

Nowy budynek biura zarządu budowany jest w technologii tradycyjnej z dachem 

skośnym dwuspadowym w formie altany o powierzchni 35 m2 i wysokości do 5 m. 

Obecnie budynek jest wyposażany wewnątrz. 



 

 

ROD „Nadwiślany” w Świeciu 



Nowy budynek biura zarządu ROD w postaci zakupu i montażu kontenera 

biurowego wraz z wykonaniem podmurówki i podłączeniem energii elektrycznej. 

Biuro jest wewnątrz odpowiednio wyposażone.  

 

Inspektor ds. inwestycji OZ PZD w Bydgoszczy 

Zbigniew Ciba 

 

 

 

Program budowy siedzib - dotacja z Funduszu Celowego KZ PZD 

W poniższym linku prezentujemy przykładową realizację programu budowy 

siedzib Zarządów ROD w okręgu bydgoskim z dotacją Krajowego Zarządu PZD w 

2019 roku.  

Inspektor ds. inwestycji Zbigniew Ciba 

Przyznana dotacja w 2019 roku na budowę siedziby Zarządu ROD w Bydgoszczy 

https://bydgoszcz.pzd.pl/files/article_images/Zbyszek/Nasyclania_Solec_Kujawski_dotacja.pdf


 

 

 

Informacja Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy z 

dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie realizacji planów inwestycji 

i remontów 

w ROD w 2019 roku 

W Okręgu Bydgoskim w 2019 roku w 199 ogrodach działkowych wykonano 374 

zadania remontowo – inwestycyjne. Objęły one 99% ogrodów. ROD wybudowały 

nową infrastrukturę w ogrodach na łączną kwotę 1.329.206,69 zł. Natomiast 

remonty i modernizacje istniejącej już infrastruktury ogrodowej wyniosły 

2.065.427,26 zł. Łącznie w 2019 roku w Okręgu Bydgoskim ogrody zrealizowały 

inwestycje i remonty na kwotę 3.394.633,95 zł. 

W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę 

w ROD: 

•         2.055       m² ogrodzeń, 

•         30             bram i furtek, 

•         17             hydroforni i innych urządzeń wodnych, 

•           8             pomp wodnych, 

•           6             punktów czerpalnych wody, 

•     6.478            mb sieci wodociągowej, 

•   25.000            mb sieci energetycznej, 

•     3.460            m² dróg i alei ogrodowych, 

•        760            m² parkingów, 

•          20            m² pasów zieleni, 

•        300            mb kanalizacji i 1 oddzielny sanitariat, 



•      1050            m² placów zabaw, 

•   w 57 ROD wykonano prace remontowo-inwestycyjne w domach działkowca  lub 

budynkach administracyjnych. 

Wybudowano bądź wyremontowano infrastrukturę w ROD w okręgu bydgoskim na 

wartość: 

Nazwa zadania Wartość PLN Udział % 

•    ogrodzenia          318.986,03 zł 9% 

•    sieć wodociągowa 591.264,15 zł 17% 

•    sieć energetyczna 1.494.067,62 zł 44% 

•    budynki 406.566,48 zł 12% 

•    drogi i aleje 124.975,08 zł 4% 

•    środowisko          99.821,08 zł   3% 

•    rekreacja 147.388,26 zł   4% 

•    Inne           211.565,25 zł  6% 

Inne zadania towarzyszące inwestycjom, to nowe tablice informacyjne, gablotki, 

bieżące konserwacje, wykonanie monitoringu lub awarie. 

Z kwoty 3.394.633,95 zł, którą ogrody wydatkowały na zadania remontowo - 

inwestycyjne   3.141.691,36 zł stanowiły środki własne ROD w Okręgu Bydgoskim. 

Jest to kwota stanowiąca 93% wszystkich źródeł finansowania. 

Kwota 122.947,24 zł pochodziła z wypłaconych dotacji przyznanych przez organy 

wyższe PZD, w tym Krajowy Zarząd PZD w Warszawie przyznał kwotę 53.000,00 

zł, natomiast Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy przyznał kwotę 69.947,24 zł. 

Stanowiło to 3% wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje i remonty w 

ROD w 2019 roku w Okręgu Bydgoskim. Natomiast kwota 129.995,35 zł pochodziła 

z tzw. źródeł zewnętrznych (Urzędy Miast i Gmin), co stanowiło 4% wszystkich 

wydatkowanych środków. 

  

W zestawieniu na uwagę zasługują przede wszystkim wydatki w infrastrukturę w 

sieć elektroenergetyczną. W wielu ogrodach prace związane były z układaniem 

kabli elektroenergetycznych w ziemi i wymianą skrzynek wraz z zabezpieczeniami 

i licznikami energii elektrycznej. W kilku ogrodach w Okręgu Bydgoskim zostały 

usunięte linie napowietrzne (w Bydgoszczy na przykład: ROD „Ustronie”, ROD 

„Prasa”, ROD „Storczyk”), a kilka zostało zelektryfikowanych (np. ROD 

„Relaks” w Złotnikach Kujawskich i ROD „Transportowiec” w Inowrocławiu) 

i podniosło to znacznie ich standard. Zarząd ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie 

oraz ROD „800-lecia” w Inowrocławiu przeprowadził gruntowny remont instalacji 

elektrycznej. Natomiast Zarząd ROD „Jedność” w Nakle nad Notecią zakupił i 



zamontował nowe oświetlenie ogrodu  w postaci lamp solarnych. Nowe instalacje 

elektryczne podniosły bezpieczeństwo ich użytkowania i wyeliminowały zagrożenie 

porażenia prądem lub pożarem. 

Drugą pozycję zajmują wydatki na budowę lub remonty sieci wodociągowych. 

Ogrody przeważnie wymieniały stare instalacje wodociągowe na nowe, które były 

skorodowane  i powodowały znaczne ubytki wody. Takie prace wykonały Zarządy: 

w Bydgoszczy np. ROD „Malinka”, ROD „Sasanka”, a w Nakle nad Notecią 

ROD „Jedność”. Natomiast ROD „Bratek” w Sępólnie Krajeńskim wykonał 

nowe przyłącze wodociągowe do ogrodu. Zarząd ROD „Polana” w Bydgoszczy 

musiał awaryjnie wymienić pompę tłoczną wraz   z rurami wznośnymi w jednej ze 

studni głębinowych. 

Trzecia pozycja to wydatki na budowę lub modernizację siedzib Zarządu ROD lub 

budynków świetlic. Zostały one przedstawione w artykule pod nazwą „Realizacja 

budowy siedzib Zarządów ROD w Okręgu Bydgoskim” 

Odsyłam do artykułu: https://www.bydgoszcz.pzd.pl/aktualnosci/strona/realizacja-

programu-budowy-siedzib-zarzadow-rod-w-okregu-bydgoskim.html 

Wartość wykonania planów realizacji inwestycji i remontów w ROD w Okręgu 

Bydgoskim stanowi 80% kwoty, która była w preliminarzach finansowych ROD. To 

znaczy, że większość zadań została wykonana przez Zarządy ROD w Okręgu 

Bydgoskim w 2019 roku. 

Dziękuje Zarządom ROD w Okręgu Bydgoskim, które realizowały zadania 

remontowo-inwestycyjne za ich zaangażowanie i wysiłek w poprawę infrastruktury 

rodzinnych ogrodów działkowych. 

  

Inspektor ds. inwestycji OZ PZD w Bydgoszczy 

Zbigniew Ciba 
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