
Za cznik nr 1 
do uchwa y nr 255/2015 Krajowego Zarz du PZD

z dnia 1 pa dziernika 2015 r. w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji
dla rodzinnych ogrodów dzia kowych z krajowego i okr gowego Funduszu Rozwoju ROD 

Piecz  ROD

Polski Zwi zek Dzia kowców
Krajowy Zarz d

za po rednictwem
Okr gowego Zarz du

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI 
Z FUNDUSZU ROZWOJU RODZINNYCH OGRODÓW DZIA KOWYCH

B D CEGO W DYSPOZYCJI KRAJOWEJ RADY PZD

Zarz d Rodzinnego Ogrodu Dzia kowego im. ����������������������� 
w ������������� prosi Krajowy Zarz d o udzielenie dotacji w kwocie ������ z
(s ownie z otych: ����������������������������������)
 na realizacj  zadania inwestycyjnego / remontowego* pn.
������������������������������������ realizowanego 
na podstawie uchwa y walnego zebrania cz onków PZD nr ���������� z dnia �����,
(w za czeniu po wiadczona przez zarz d ROD kserokopia w/w uchwa y)
I. Dane dotycz ce ROD:

1) Adres �������������������������������������

2) Nr rejestru ROD w PZD �����������������������������

3) REGON �����������������������������������

4) NIP �������������������������������������

5) nazwa banku i numer rachunku bankowego ROD

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

6) Powierzchnia ROD ������������ ha, liczba dzia ek ������������

7) Stan prawny gruntu: u ytkowanie zwyk e/ u ytkowanie wieczyste * 

inne ��������������������������������������
8) Stan zagospodarowania ROD 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/nie ma*
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 zadania �����������������������������������

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

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

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

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



2) System wykonawstwa: zlecony, gospodarczy, mieszany ������������������

3) Planowany koszt wykonania zadania: ������������������������ z  

dokonany w oparciu o �������������������������������
 (w za czeniu po wiadczona za zgodno  kserokopia wniosku zarz du ROD na walne zebranie ROD 

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego)
4) Planowany termin: rozpocz cia: ��������
 zako czenia ����������������
5) Wysoko  dotychczas poniesionych nak adów na zadanie wynosi
 ��������������������������������. z
III.  ród a  nansowania zadania:
1) rodki w asne ROD �����������������..�������������� z
2) Partycypacja  nansowa dzia kowców w kosztach realizacji zadania przyj ta w uchwale cz onków 

PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego wynosi ��������� z ,
 Wysoko  partycypacji ustalona zosta a w nast puj cy sposób:
 ������� z  (kwota uchwalona przez walne zebranie) x ������� (liczba dzia kowców 

w danym ogrodzie) x ����������������� (liczba lat partycypacji  nansowej)

 W ramach w/w partycypacji  nansowej dzia kowców, zosta y przyj te prace dzia kowców na rzecz 
zadania1 o warto ci ��������������� z

 Warto  prac jest wynikiem nast puj cych oblicze :
 ����. (liczba godzin przypadaj ca na dzia kowca) x ������ z  (warto  1 godziny pracy) 

x ����� (liczba dzia kowców w danym ogrodzie) x ����...(liczba lat wykonywania pracy)
3) Inne (wymieni  jakie): �������������������������������
 Dotacja ���������� (od kogo) ����..���������������� z
 Dotacja, w tym z funduszy europejskich i krajowych �������. (od kogo) ��..���� z
 Po yczka z Funduszu Samopomocowego PZD ������..���� z
IV.  O wiadczenie zarz du ROD o odp atnym udost pnianiu maj tku trwa ego PZD lub b d cego 

w jego w adaniu: 
 Zarz d ROD o wiadcza, i  nie udost pnia odp atnie maj tku trwa ego PZD lub b d cego w jego w a-

daniu.

 ����������� ����������� �����������
 G ówny Ksi gowy zarz du ROD Skarbnik ROD Prezes zarz du ROD

 �������������� ��������������
 miejscowo  data
* niepotrzebne skre li

ZA CZNIKI:
1) wniosek zarz du ROD na walne zebranie w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub re-

montowego
2) uchwa a walnego zebrania w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego
3) uchwa a walnego zebrania w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z krajowego Funduszu Roz-

woju ROD 

Piecz  OZ PZD

1 prace na rzecz zadania nie s  obowi zkowe. Mog  zosta  uchwalone w celu obni enia/umorzenia partycypacji  nan-
sowej w kosztach realizacji zadania 


