POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KRAJOWA RADA

Załącznik nr 2 do uchwały nr 151/2007
Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 18.09.07 r.

B

Karta Rejestracyjna
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
Województwo

OZ

Kod pocztowy

Numer rejestracyjny ROD

ROD im
Adres/położenie: miejscowość
ulica
Powierzchnia ogólna

ha,

Liczba działek
Lp

ha

średnia powierzchnia działki

ha

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dom działkowca (budynek wielofunkcyjny)

rok budowy

m3

, kubatura

2

powierzchnia ogólna
1

powierzchnia użytkowa

m , w tym pomieszczenia:

administracyjne

szt, powierzchnia

magazynowe

szt., powierzchnia

socjalne

szt., powierzchnia

m2; świetlica (sala obrad)
m2, gospodarcze
m2, pozostałe pomieszczenia

szt, powierzchnia

m2;

szt, powierzchnia

m2;

szt, powierzchnia

m2

Inne budynki:
świetlica
2

m2, rok budowy

szt, powierzchnia
2

powierzchnia

m , rok budowy

budynek gospodarczy

; magazyn

; wiaty magazynowe

pozostałe budynki (jakie)

,

m2,

szt, powierzchnia

m2, rok budowy

szt, powierzchnia

szt,

;
szt, powierzchnia

m2, rok budowy

Ogrodzenie zewnętrzne:
3

rok budowy

, długość

mb, wysokość

ogrodzenie na podmurówce

m, rodzaj**
mb, bramy

szt, furtki

szt.

Drogi ogrodowe:
główne: długość
4

mb, w tym z krawężnikami

mb, szerokość

mb,

mb, w tym z krawężnikami

mb, szerokość

mb,

rodzaj nawierzchni**
alejki: długość
rodzaj nawierzchni**
Energia elektryczna*:

5

rok budowy
tak

nie

, linia naziemna

, linia podziemna

; wyposażenie działek*: tak

nie

; wyposażenie obiektów administracyjno-gosp.*:

; oświetlenie dróg i alejek*: tak

nie

;

Nawodnienie*:
6

własna studnia głębinowa
rok budowy

, sieć miejska

; długość sieci wodociągowej

abisynki

szt, studnie kopane

67

mb,
szt.

Urządzenia i wyposażenie ogrodu:
m2, sportowe

Place: zabaw dla dzieci

m2, gospodarcze

m2, stawy

szt.,

2

powierzchnia

m , urządzenia wypoczynkowe (wymienić jakie)

sanitariaty

szt; tablice informacyjne

szt.; pozostałe urządzenia i wyposażenie ogrodu (wymienić jakie,

ilość, itp.)
Ochrona ROD:
Pasy izolacyjne: rodzaj

. mb

Żywopłoty: rodzaj

. mb

Wyposażenie działek:
szt.; baseny ogółem

. szt

szklarnie ogółem

szt. powierzchnia

. m2, tunele foliowe ogółem

okna inspektowe ogółem

10

11

Powierzchnia upraw:

szt. powierzchnia .
ogółem

ogółem

śliwy

wiśnie

szt.;
szt;

szt;

ogółem

agrest

winorośl

szt;

borówka amerykańska

czereśnie
szt:
szt;

szt;

szt;

13

Drzewa ozdobne: ogółem

14

Krzewy ozdobne: ogółem

szt;

15

Pasieka zbiorowa*: tak

nie

szt;
szt;

grusze

szt;
szt:

szt.

szt;

jeżyna bezkolcowa
aronia

ha;

brzoskwinie

pozostałe drzewa owocowe
w tym: porzeczki

malin
ha

w tym: jabłonie

szt;

Krzewy owocowe:

ha;

roślin ozdobnych

orzech włoski

m2

szt. powierzchnia

w tym: warzyw

ha;

Drzewa owocowe:

m2,

szt

m

ha,

truskawek i poziomek

morele

12

m2, brodziki ogółem

Altany ogółem

szt;

szt.;

orzechy laskowe

szt;

pozostałe krzewy owocowe

szt.

szt.
w tym: róże

szt;

; szt;

pozostałe krzewy ozdobne
łącznie pni pszczelich w ROD

szt;
szt.;

* - odpowiednie zaznaczyć znakiem X
** - rodzaj ogrodzenia: siatka na słupkach, siatka w ramkach, inne - wymienić jakie

Sporządzający:
imię i nazwisko

funkcja
Zatwierdzający:
Prezes/Dyrektor/Kierownik Biura OZPZD
pieczęć okrągła
OZPZD

Data:

68

