
……………………..………………….. ……………..….………………………
pieczęć ROD miejscowość, data

Polski Związek Działkowców 
Okręgowy Zarząd w Bydgoszczy

WNIOSEK  
O PRZYJĘCIE ZADANIA  INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO1) 

DO PLANU INWESTYCJI I REMONTÓW NA ROK ……………

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ……………….…….……... w …………..………………

zwraca się z prośbą o włączenie do Planu inwestycji i remontów OZ PZD w Bydgoszczy zadania 

pn.…………………………………..………………………………………………………………….

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

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

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

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

1. Zadanie będzie realizowane zgodnie z uchwałą nr ………………..…... z dnia …………………....……….

2. Charakterystyka i zakres rzeczowy zadania:   ………………………………………………………….……

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

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

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

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

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

(podać istotne parametry zadania, które określają wielkość obiektu lub robót: m2, m3, mb, sztuki)

3. Planowany termin realizacji zadania: od…………………….…...…... do………………………….…….…
4. Przewidywany koszt zadania wynosi ……………………….zł

 Przewidywany koszt zadania określony został w oparciu o …………………………………….

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

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

5. Przewidywane źródła finansowania zadania:

a) środki własne ROD (na Funduszu Rozwoju) ……………………….zł

b) partycypacja  finansowa  działkowców w kosztach  realizacji  zadania  przyjęta  w  uchwale
członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego wynosi 

……………………….zł
c) dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………………….zł
d) dotacje z innych źródeł ……………………….zł



e) pożyczka ……………………….zł
f) inne…………………………………………………………………………………………..

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

6.   Na  planowane  zadanie  gromadzono  środki  własne  w  wysokości  ……….………...zł,  które
zostały ujęte w uchwalonym preliminarzu na rok ………………...
7. Do wniosku załącza się:

a) uchwałę  walnego  zebrania  członków  PZD  w  sprawie  realizacji  zadania
inwestycyjnego/remontowego,

b) wniosek  zarządu  ROD  na  walne  zebranie  członków  PZD  w  sprawie  realizacji  zadania
inwestycyjnego/remontowego,

c) materiały uzasadniające wysokość przewidywanych kosztów realizacji zadania (kosztorys,
oferta cenowa),

d) dokumentację projektową1), 2):
-  projekt  budowlany  (dotyczy  obiektów  lub  robót  budowlanych  objętych  obowiązkiem
uzyskania pozwolenia na budowę),
-  projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu  wraz  z  opisem  technicznym  instalacji,
wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane  (dotyczy
budowy  przyłączy:  elektroenergetycznych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych).

 Księgowy ROD        Członek  zarządu ROD Prezes zarządu ROD
        

   …………………………..          …………………………..        …………………………..
 pieczątka  i   podpis czytelny  podpis        pieczątka  i   podpis

1) niepotrzebne skreślić
2) w przypadku braku dokumentacji na dzień składania wniosku, zarząd ROD zobowiązany jest przesłać do OZ PZD 
dokumentację projektową w późniejszym terminie wraz z kopią decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopią zgłoszenia 
(jeśli uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia jest wymagane przepisami ustawy Prawo 
budowlane)


