
 
                                                              ……..……………………., dnia………....20….. r. 
 
            

    Pieczęć ROD  

                                                       WNIOSEK 

                 o włączenie zadania do planu inwestycji i remontów OZŁ PZD 

                                                      na rok  20…... 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ……………………………………………………      

w ……………………………………….... wnosi o włączenie do planu inwestycji i remontów 

OZŁ PZD w Łodzi zadania inwestycyjnego/remontowego* pn. ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..…… 

Zakres rzeczowy robót inwestycyjnych/remontowych* …………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie celowości realizacji inwestycji/remontu* ………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………..…….. 

I. Informacja o ogrodzie: 

a) powierzchnia ogrodu                                                          ………………..ha, 

b) ilość działek w ogrodzie                                                      ...……………..szt. 

c) wartość inwentarzowa obiektu przewidzianego do remontu ……..…….….zł.  

d) zakres remontu przeprowadzonego w obiekcie w ciągu ostatnich 5 lat 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

e) wartość poniesionych nakładów finansowych poniesionych na remont 

obiektu w ciągu ostatnich 5 lat ……………………………………………….… 

II. Wartość kosztorysowa planowanych do realizacji robót wg załączonego 

kosztorysu opracowanego na podstawie aktualnych cenników robót                   

i materiałów budowlanych…………………………..zł. słownie złotych................. 

.............................................................................................................................. 

III. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania (miesiąc         

i rok) ………………………………………………………………………………….... 

IV. Realizacja zadania systemem:  zleconym, gospodarczym lub mieszanym* 

 

        *niepotrzebne skreślić 



V. Sposób finansowania zadania w rozbiciu na: 

 

                                                                                       Rok:          2018               2019               2020         

a) posiadane środki własne  

na Funduszu Rozwoju ROD 

i przeznaczone na realizację zadania                           zł.   .…..……        ..….……        ....….……  

     

b) środki z partycypacji finansowej działkowcó 

na realizację zadania zgodnie 

 z uchwałą Walnego Zebrania                                     zł.    ………...        …………        …….…… 

        w tym: 

wartość prac działkowców na rzecz 

zadania, które mogą obniżyć/umorzyć*  

partycypację finansową                                              zł.    …….…...       ……..…..        …………. 

 

c) wnioskowana wartość dotacji 

z OZŁ PZD, KR PZD                                                  zł.    ……….…       ………….        …………. 

 

d) dotacje z instytucji samorządowych 

lub innych                                                                  zł.    ………….        ………….       ………….. 

                                

                                                   Razem                    zł.    .…………        …………..      ..…………. 

 

                                                  Ogółem                               zł …………………………… 

 

VI. Numer i data uchwały Walnego Zebrania w sprawie realizacji zadania 

     …………………………………………………………………………………………………. 

VII. Imię i Nazwisko upoważnionego członka zarządu ROD odpowiedzialnego za przygotowanie, realizację  

      i rozliczenie zadania …………………………………………………….. nr tel…………………………………. 

 

 

  ......……………………………..           ………..….…….…….……….….           ………………………………….. 
 podpis i pieczęć księgowego ROD            podpis i pieczęć wiceprezesa ROD                 podpis i pieczęć prezesa ROD   

 

*niepotrzebne skreślić    

  

 

Załączniki: 
 

1. Uchwała Walnego Zebrania ROD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego* wraz 

z wnioskiem zarządu na Walne Zebranie. 

2. Kosztorys robót budowlano-montażowych dla tego zadania. 

3. Pozwolenie na budowę – jeżeli jest niezbędne. 

4. Zgłoszenie zamiaru budowy – jeżeli jest niezbędne. 


