
 

 

 

 

 

 
       Załącznik do ogłoszenia z dnia 10.04.2018 r. 

 

       Burmistrz Miasta Zambrów 

       ul. Fabryczna 3 

18-300 Zambrów 

 

WNIOSEK 
o udzielenie z budżetu miasta Zambrów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji na 

dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju rodzinnych ogrodów 

działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Zambrów. 

 

 

I. Dane wnioskodawcy: 
1. Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: :……………………………………………………………………………… 

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

2. Adres wnioskodawcy: :………………………………………………………………………………………………….. 

3. Numer NIP:…………………………………REGON………………………………………… 

4. Status prawny wnioskodawcy1: ………………………………………………………………………………………… 

5. Osoby oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy: …………………………. 

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

6. Nazwa banku i numer rachunku:………………………………………………………………………………………..  

7. Telefon kontaktowy :…………………………………………………………………………………………………….. 

II. Dane planowanej inwestycji: 
1. Lokalizacja inwestycji z podaniem adresu nieruchomości oraz numerów ewidencyjnych działek objętych inwestycją: 

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

2. Powierzchnia terenu objętego inwestycją: ………………………………………………………………………….…... 

3. Zakres rzeczowy inwestycji 2: …………………………………………………………………….…………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

4. Uzasadnienie konieczności wykonania zadania: 

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

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

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

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

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

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji inwestycji: 
1. Szacunkowy koszt całkowity inwestycji: ……………zł (słownie:……………………………………………………zł) 

2. Koszty kwalifikowane inwestycji3: : …………………zł 

(słownie:………………………………………………..……zł) 

3. Wnioskowana kwota dotacji kosztów kwalifikowanych: ……….zł (słownie:…………………………………………zł) 

4. Deklarowany wkład własny kosztów kwalifikowanych:……………………………………………………………….% 

5. Inne źródła (należy wskazać): ……………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Rodzaj podmiotu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
2 W szczególności:  

 elementy infrastruktury ogrodowej do wspólnego użytku, z podaniem rodzaju i ilości; 

 zakup i montaż  na terenie objętym przedsięwzięciem elementów małej architektury, w tym: urządzenia zabawowe, z podaniem 
rodzaju i ilości. 

3 Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:  wydatków na bieżącą pielęgnacje zieleni takich jak: cięcia pielęgnacyjne, koszenie 

trawników, bieżące opłaty: za energię, odpady komunalne, wodę, itp. 



IV. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na realizację 

przedsięwzięcia oraz informacja o wystąpieniu o takie środki złożone do innych podmiotów 

(jeśli dotyczy):…………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

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

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

 

V. Terminy: 
1. Wnioskowany termin przekazania dotacji:……………………………………………………………………………. 

2. Termin rozpoczęcia prac: ……………………………………………………………………………………………… 

3. Termin zakończenia prac:………………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIA: 

 oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być 

realizowana inwestycja, 

 Oświadczam, że nie działam w celu osiągnięcia zysku. 

 Oświadczam, że posiadam pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót 

budowlanych, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie 

przepisów ustawy – Prawo budowlane.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych zawartych we wniosku w celach 

związanych z uzyskaniem i rozliczaniem dotacji. 

 

 

 

 

……………………………………………. 
podpis osoby statutowo upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy 

 

 

Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku: 
1. Harmonogram prac wraz z kosztorysem z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane i 

wskazaniem źródeł finansowania (jeżeli finansowanie danej pozycji następuje z kilku źródeł, należy wskazać 

kwoty finansowania z każdego źródła oddzielnie).  W wydatkach kwalifikowanych wskazuje się kwotę 

wydatków z dotacji oraz kwotę wydatków stanowiącą wkład własny.  

 

 


