
Za cznik nr 2
do uchwa y nr 256/2015 Krajowego Zarz du PZD z dnia 1 pa dziernika 2015 r. w sprawie zasad

udzielania i zwrotu po yczek z Funduszu Samopomocowego Polskiego Zwi zku Dzia kowców

 �������������
 (PIECZ  ROD)

WNIOSEK
o przyznanie po yczki z Funduszu Samopomocowego Polskiego Zwi zku Dzia kowców

Zarz d Rodzinnego Ogrodu Dzia kowego im. ����������� w ����������
dzia aj c na podstawie uchwa y nr ���� walnego zebrania cz onków ROD z dnia �������
zwraca si  do Krajowego Zarz du PZD o udzielenie po yczki w kwocie ����������� z , 
s ownie: �������������������������� z otych na realizacj  zadania 
inwestycyjnego/remontowego* �����������������������������
I. Dane dotycz ce ROD:
1. Adres ��������������������������������������
2. Nr Rejestru ROD ���������������������������������
3. REGON �������������������������������������
4. NIP ���������������������������������������
5. Nazwa banku / nr r-ku ROD �����������������������������
6. Powierzchnia ���������� ha, w tym liczba dzia ek rodzinnych �������� szt.,
7. Stan prawny gruntu � u ytkowanie/ u ytkowanie wieczyste, *
8. Stan zagospodarowania POD w urz dzenia infrastruktury ogrodowej:

1) ogrodzenie zewn trzne:     jest/nie ma*
2) drogi wewn trzne, aleje      stan dobry / stan z y*
3) sie  energetyczna       /jest/niema*
4) sie  wodoci gowa      jest/nie ma*
5) pomieszczenia administracyjne, socjalne i gospodarcze  s / nie ma*
6) parkingi i miejsca postojowe     s / nie ma*
7) sanitariaty       s /nie ma*

II. Dane dotycz ce inwestycji lub remontu
1. Opis robót (zakres rzeczowy i ilo ciowy zadania)** ��������������������
2. System wykonawstwa: zlecony, gospodarczy, mieszany*
3. Uchwa a walnego zebrania z dnia ��������� w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego 

lub remontowego
4. Planowany koszt wykonania zadania ����������� z  dokonany w oparciu o ����

����������������������������������������
5. Planowany termin rozpocz cia ����������� zako czenia ������������
III. ród a  nansowania zadania:
1. rodki w asne ROD przeznaczone na realizacj  zadania ����������������� z .
2. Partycypacja  nansowa dzia kowców w kosztach zadania wynosi ������������� z .
Wysoko  partycypacji ustalona zosta a w nast puj cy sposób :
kwota ������ z  (uchwalona przez walne zebranie) x ���� (liczba dzia kowców w danym 

ROD), x ����� (ilo  lat w jakich zbierana b dzie op ata).
3. Dotacje organów wy szych PZD �������������������������� z
4. Inne (wymieni  jakie) �������������������������������

 �������������� ������������� ����������
 /SEKRETARZ ZARZ DU ROD/  /SKARBNIK ZARZ DU ROD/ /PREZES ROD

�����������, data �����������



O wiadczenie Zarz du ROD:

Zarz d ROD im ������������������� w ��������������
zobowi zuje si  do sp aty pe nej kwoty po yczki z zachowaniem terminów i wysoko ci rat okre-

lonych w uchwale Krajowego Zarz du PZD. W przypadkach niedotrzymania w/w zobowi zania, na 
mocy uchwa y walnego zabrania /konferencji delegatów/ Zarz d ROD o wiadcza, e w przypadku zale-
gania ze sp at  co najmniej trzech kolejnych rat oraz braku z o enia wyja nie  wskazuj cych przyczy-
ny zalegania ze sp at  po yczki, Okr gowy Zarz d PZD mo e dokona  blokady rachunku bankowego 
ROD im. ��������������������������������������

 �������������� ������������� ����������
 /SEKRETARZ ZARZ DU ROD/  /SKARBNIK ZARZ DU ROD/ /PREZES ROD

������..,data�����..

IV. OPINIA Okr gowego Zarz du PZD ����������� PZD w �����������
 w sprawie wniosku Zarz du ROD im. ������������������������

w  ������������ o udzielenie przez Krajowy Zarz d PZD po yczki w kwocie
��������� z  na realizacj  zadania ���������������������

1. Okr gowy Zarz d PZD pozytywnie / negatywnie* opiniuje wniosek o udzielenie po yczki w kwocie 
���������� z , s ownie ������������������� z  na realizacj  
zadania.

Uzasadnienie***
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������

Okr gowy Zarz d PZD uchwa  z dnia ������ w czy  zadanie do planu na rok ������
Okr gowy Zarz d potwierdza dane zawarte we wniosku Zarz du ROD im. ����������

������������������������������������������

 ���������������. ���������������.
 WICEPREZES/SEKRETARZ OZ PREZEZ OZ

������, ���������
  miejscowo , data

V STANOWISKO KRAJOWEGO ZARZ DU PZD
1. Wniosek wp yn  do Jednostki krajowej  PZD w dniu �������������������
2. Krajowy Zarz d PZD na posiedzeniu w dniu ������������������ postanowi
W tej sprawie Krajowy Zarz d PZD podj  uchwa  Nr ���������������
Warszawa, dnia ��������������

* niepotrzebne skre li
** przyk adowy opis robót zadania pn. remont ogrodzenia.
 Zadanie obejmuje remont ogrodzenia na d ugo ci 3000 m. W ramach remontu konieczna jest ca kowi-

ta wymiana 24 szt s upków o wysoko ci 2,5m i rednicy 0,07 m Regeneracji poddane b d  84 s upki 
metalowe w pozosta ej cz ci ogrodzenia. Niezale nie od dokonywanych konserwacji konieczna jest 
wymiana 240 mb. siatki o wys. 2m. w najstarszej cz ci ogrodu. Dodatkowo na ca ej d ugo ci ogrodze-
nie zabezpieczone zostanie rodkiem antykorozyjnym.

*** uzasadnienie winno zawiera  potwierdzenie konieczno ci realizacji inwestycji bior c pod uwag  stan 
zagospodarowania i potrzeby ogrodu oraz realne mo liwo ci sp aty po yczki.


