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Zarząd ROD ,,Camping"

w Bydgoszczy

Dot. Realizacji inwestycji polegającej na budowie kanaIizacji sanitarnej

w ROD,,Camping" w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy na posiedzeniu

w dniu 31 stycznia 2023 podjął uchwałę nr 6l l 2023, w której wyraża zgodę

na przystqpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej

na terenie ROD ,,Camping". Zgoda na realizację jest uwarunkowana wykonaniem

zadania wyłącznie do wysokości posiadanych środków finansowych zgromadzonych przez

ROD ,,Camping" na Funduszu lnwestycyjnym. Niniejszą uchwałę przekazujemy

w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na wysokość wnioskowanej dotacji

o wartoŚci 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) Państwa wniosek, po konsultacji

przeprowadzonej z pracownikiem biura Jednostki Krajowej PZD, nie mógł być

pozytywnie zaopiniowany przez Okręgowy 7arząd PZD w Bydgoszczy. Jak nas

poinformowano najwyższa udzielona dotacja przez Krajowy Zarząd PZD w 2022 roku

wynosiła ,,jedynie" 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoĘch). Proszę mieć

na uwadze, że przy złożeniu wniosku o dotację zadanie powinno być w trakcie realizacji,

a przydzielone w formie dofinansowania środki powinny stanowić uzupełnien!e
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Środków już zaangażowanych w przedsięwzięcie. Podstawa: uchwała nr 255l2OL5

Krajowego Zarządu PZD z dnia 1 października 201-5r. w sprawie ząsad i kryteriów

udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i

okręgowego Funduszu Rozwoju ROD.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Państwa ogrodzie powinna być

realizowana zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD nr L4lXllzOIs z dnia

1 paŹdziernika 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwesĘcji i remontów w rodzinnych

ogrodach działkowych w PZD. Zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego

dla inwestycji powyżej 50.000 złotych ujęto w § 17 oraz § 18 uchwały, Prosimy o

konsultację treści ogłoszenia o przetargu z insp. ds. inwestycji p. Pauliną Sikorą

tel. 5 13-789 -947,inwestvcie@ pzd. bvdgoszcz. pl .
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Załacznik;
- Uchwała ozP^D w Bydgoszczy nr 6/ l /2023 z dn. 31.01.2a23r.
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Uchwała nr 6/I/2023

Okręgow ego Zarządu PZD w Bydg oszczy
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia zadania inwestycyj nego
dla ROł ooCamping" w Bydgoszczy

Okręgowy ZarządPZD w Bydgoszczy dzińąąc na podstawie § 110 ust. 2 pkt.7
Statutu PZD postanawia:

§1

Wyrazić zgodę Zarządowi ROD orCamping" w Bydgoszcry na realizację
zadania pn. ,,Budowa kana|izacji sanitarnej na terenie ROD ,rCampingoo
oraz włączyc zadanie do planu inwestycji i remontów w ROD na rok 2023.
Zadaniebędzie realizowane na podstawie uchwał WZ o numerach:

412016 z dn. 30.04.2016r.,
I0l2017 z dn. 29.04.20I7r.,
912018 z dn. 28.04.2018r.,

I3l20I9 z dn. 27 .04.20I9r.,
13 l202lz dn. 03.07 .202Ir.,
1712022 z dn. 30.04.2022r.

§2

Zobowiązać Zarząd ROD do przedstawienia informacji o realizacji
zadania wymienionego w § 1 na najbliższym walnym zebraniu ROD ,,Camping"
w Bydgoszczy.

§3
Realizacj ę zadania inwestyryjnego przedstawionego w § 1 należy przeprowadzić
wyłącznie do wysokości posiadanych środków finansowy ch zgr omadzony ch przez
ROD ,,Camping" na Funduszu Inwestycyjnym.



§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgu
oSZcZy

1en

Prezes Okręgu
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