
WNIOSEK O POŻYCZKĘ LUB DOTACJĘ
ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ w LUBLINIE  (tel. 81 532 17 64; 81 742 46 48; fax 81 532 17 64)
(Formularz wniosku dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych 

na zadania inwestycyjne) 

Data wpływu

Kwalifikacja wniosku

A.  NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Budowa oświetlenia ledowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalina” w Lublinie

B.  WNIOSKODAWCA

1 Nazwa

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „KALINA” 
W LUBLINIE

2 Adres 20-204 LUBLIN, ul. ZAWILCOWA 2

3 Adres e-mail info@rodkalina.pl

4 Status prawny STOWARZYSZENIE       
KRS  0000627908

5
Imię,  nazwisko i stanowisko osoby 
uprawnionej do reprezentacji

HALINA GAJ-GODYŃSKA

6
Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 
zajmującej się zadaniem
Tel./fax

Halina Gaj-Godyńska

7

NIP 9462661485

PKD 94-99 –Z

REGON lub PESEL REGON:  364921637

Jednostka sektora finansów publicznych (Jeżeli  dotyczy  proszę podać  nazwę  zgodnie  z  art. 9  ustawy o 
finansach publicznych)

***************

8

Nazwa banku 
ING BANK ŚLĄSKI

Numer konta podstawowego 
wnioskodawcy

10 1050 1953 1000 0090 3099 1088
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I. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI LUB DOTACJI

1 Koszt zadania 222.626 zł

2 Kwota dofinansowania 111.313 zł

3 Okres finansowania 2017 r.

4 Przeznaczenie dofinansowania
Wykonanie oświetlenia ledowego w Rodzinnym

Ogrodzie Działkowym „Kalina

5

Terminy wypłat i wysokość transz ( rat )

I rata

II rata

III rata 

1 transza do 30.11.2017 r.

6
Proponowane terminy spłaty oraz 
wysokość rat pożyczki i odsetek

****************

7
Proponowana forma zabezpieczenia 
spłaty pożyczki

***************

II. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSKODAWCY

1 Data rozpoczęcia działalności ************

2 Sektor, w którym prowadzona jest działalność ************

3 Liczba zatrudnionych ************

4 Wielkość przedsiębiorstwa *************

5 Roczna wartość sprzedaży i jej struktura za ostatnie 2 lata   *************

6 Struktura bilansu w tys. zł za ostatnie 2 lata:

Aktywa:
majątek trwały:
- rzeczowy

46.000,- zł

- finansowy
34.000,- zł

majątek obrotowy:
w tym  należności ogółem

51.000,- zł

Pasywa:
kapitały własne
w tym zysk lub strata netto roku obrotowego

47.000,- zł

Zobowiązania długoterminowe ****************
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Zobowiązania krótkoterminowe ***************

 
III. Udzielone poręczenia

1 Nazwa i siedziba podmiotów którym udzielono poręczeń:       **************

2 Kwota poręczenia:     ****************

IV. INFORMACJE O OTRZYMANYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH I UDZIELONYCH   
             PORĘCZENIACH ( poza WFOŚiGW )

1 Kwota pożyczki    ********

2

Harmonogram spłaty kredytu wraz z odsetkami

LATA KAPITAŁ ODSETKI

*** *** ***

*** *** ***

*** *** ***

*** *** ***

*** *** ***

V. DANE DOTYCZĄCE ZADANIA

1 Nazwa zadania ze wskazaniem lokalizacji
Budowa oświetlenia ledowego na terenie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2
w Lublinie

2
Data rozpoczęcia zadania Marzec – Kwiecień 2017 r.

Data zakończenia zadania 30 listopada 2017 r.

3 Data przekazania do eksploatacji 30 listopada 2017 r.

4 Data osiągnięcia efektu ekologicznego Od listopada 2017 r. i lata następne

5

Zaawansowanie zadania ( na dzień 29 listopada 2016 r..)   ******************

rzeczowe finansowe

*** ***
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6 Opis zadania (charakterystyka stosowanych technologii i urządzeń oraz dane techniczne nowej 
technologii i proponowanych rozwiązań technicznych )

Doprowadzenie energii  do Rodzinnego Ogrodu Działkowego o mocy całkowitej 42 kW (3 x 14 
kW), rozprowadzenie kabli zasilających na teren 22 ha Ogrodu,   oświetlenie ledowe 12-tu 
bram  oraz  doprowadzenie zasilania elektrycznego i oświetlenie ledowe 150 działek 
indywidualnych  o mocy 150 x 7 W = 1.050 W. Oświetlenie 12 bram (po 2 lamy x 30 W x 12 
słupów) = 720 W.

VI. PRZEWIDYWANY EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY:

1. W dziedzinie ochrony wód i gospodarki wodnej

1.1. Budowa kanalizacji

a

Długość kanalizacji będącej przedmiotem wniosku : m Nie dotyczy
- kanalizacja komunalna m Nie dotyczy

- kanalizacja przemysłowa m Nie dotyczy

- kanalizacja deszczowa m Nie dotyczy

b

Ilość ścieków dopływających z kanalizacji będącej przedmiotem wniosku : m3/d Nie dotyczy

- ścieki komunalne m3/d Nie dotyczy

- ścieki przemysłowe m3/d Nie dotyczy

- ścieki deszczowe m3/d Nie dotyczy

c
Równoważna liczba mieszkańców, którym zapewniona zostanie możliwość 
przyłączenia do oczyszczalni

RLM Nie dotyczy

d Ładunek zanieczyszczeń w ściekach

Wskaźnik zanieczyszczeń
Planowany ładunek w

ściekach surowych

Planowany ładunek w
ściekach

oczyszczonych

Zredukowany
ładunek

BZT5[kg O2/d] Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ChZT [kg O2/d] Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Zawiesina ogólna [kg/d] Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Fosfor ogólny [kg P/d] Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Azot ogólny [kg N/d] Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

e Przepustowość oczyszczalni ścieków  Nie dotyczy m3/d Nie dotyczy

f Ilość ścieków obecnie dopływających do oczyszczalni    Nie dotyczy m3/d Nie dotyczy

1.2 . Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków

a Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków m3/d Nie dotyczy

b Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków o : m3/d Nie dotyczy

c Przepustowość budowanej lub zmodernizowanej oczyszczalni ścieków m3/d Nie dotyczy

d
Roczna ilość osadów wytwarzanych na oczyszczalni Mgsm/rok Nie dotyczy

Ilość suchej masy osadów ściekowych poddanej przetworzeniu Mg/rok Nie dotyczy
e Redukcja zanieczyszczeń planowana po realizacji zadania             Nie dotyczy

Wskaźnik zanieczyszczeń

Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Zredukowany
ładunek
(kg/d)

Stężenie
(mg/l)

Ładunek
(kg/d)

Stężenie
(mg/l)

Ładunek
(kg/d)

BZT5 ***
ChZT ***
Zawiesina ogólna ***
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Fosfor ogólny ***
Azot ogólny ***

1.3 . Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

a Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków szt. ***

b Łączna przepustowość budowanych oczyszczalni m3/d ***

c Liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni będących przedmiotem
wniosku

RLM ***

1.4 . Budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody/ujęć wody

a Wydajność istniejącej stacji uzdatniania wody/ujęcia wody m3/d ***

b
Wydajność nowobudowanej lub zmodernizowanej stacji uzdatniania 
wody/ujęcia wody

m3/d ***

1.5 . Budowa wodociągu

Długość sieci wodociągowej będącej przedmiotem wniosku m ***

1.6 . Zbiorniki retencyjne, rzeki i cieki wodne

a

Budowa lub modernizacja zbiornika wodnego: ***

- pojemność nowobudowanego lub zmodernizowanego zbiornika 
retencyjnego

tys. m3 ***

- powierzchnia nowobudowanego lub zmodernizowanego zbiornika 
retencyjnego

ha ***

b Długość odcinka regulowanej rzeki lub cieku m ***

c Powierzchnia obszaru chronionego przed powodzią ha ***

d Liczba osób objętych środkami ochrony przeciwpowodziowej osoba ***

1.7 . Inne zadania z zakresu ochrony zasobów wodnych (efekt ekologiczny zgodnie z zakresem
realizowanego zadania)

Nie dotyczy

2. W dziedzinie ochrony powietrza 

Emisja przed
modernizacją w

Mg/r

Emisja po 
modernizacji w 
Mg/r

Ograniczenie lub 
uniknięcie  emisji w 
Mg/r 

Ograniczenie lub 
uniknięcie  emisji w 
%

a Emisja pyłów
b Emisja 

gazów 
SO2

NOx

CO2
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CO

inne

c Moc instalowana

d Rodzaj paliwa przed modernizacją: ilość/rok        WAT 16.200 kWh

e Rodzaj paliwa po modernizacji: ilość/rok               WAT 1.770 kWh

f
Sprawność instalowanych urządzeń oczyszczających 
gazy odlotowe

%

g Długość instalowanego ciepłociągu m

h Ilość przesyłanego ciepła GJ/r

i Ilość zaoszczędzonej energii                GJ/r  %

j

Budowa sieci 
gazowej:            
                          
                          

długość sieci m

długość przyłączy m

ilość odbiorców

2. W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi 

a Ograniczenie masy składowanych odpadów w wyniku:
- budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji przetwarzanych 
odpadów,
- rozwoju infrastruktury wspierającej selektywne zbieranie odpadów.

Mg/rok
Mg/rok ***

b Zdolność przerobowa budowanego zakładu zagospodarowania odpadów Mg/r ***

c Zwiększenie zdolności przerobowej modernizowanego lub 
rozbudowywanego zakładu gospodarowania odpadami

Mg/rok ***

d Produkcja kompostu Mg/r ***

e Produkcja paliwa alternatywnego Mg/r ***

f Selektywna zbiórka odpadów /podać jakich/ Mg/rok ***

g Odzysk i/lub recykling odpadów /podać jakich/ Mg/rok ***

h Pojemność budowanego składowiska tys. m3 ***

i Rekultywacja terenu m2 ***

j Usuwanie / unieszkodliwianie odpadów innych niż komunalne i 
obojętne /podać jakie np. zawierające azbest/ 

Mg/rok
***

k Ograniczenie wytwarzania odpadów przez zmianę technologii Mg/r ***

4. W pozostałych dziedzinach 

Opis efektu rzeczowego i ekologicznego:

1. Emisja unikniona
2. Zastąpienie urządzeń spalinowych i gazowych przez elektryczne, jak kosiarki, piły, 
nożyce do żywopłotu, kuchenki itp.
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 VII. STAN FORMALNO-PRAWNY PRZYGOTOWANIA ZADANIA

Posiadane uzgodnienia i decyzje administracyjne

W trakcie załatwiania

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CAŁEGO ZADANIA:

środki finansowe
poniesione

do poniesienia

lata 2017 r.

Kredyty i pożyczki: *** *** *** ***

WFOŚiGW *** *** *** ***

NFOŚiGW *** *** *** ***

pozostałe (wskazać rodzaj) *** *** *** ***

Dotacje:

WFOŚiGW *** 111.313 zł

NFOŚiGW *** *** *** ***

fundusze UE  lub 
niepodlegające zwrotowi 
środki z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (wskazać 
rodzaj) 

*** *** `*** ***

pozostałe (wskazać rodzaj) Środki własne 111.313 zł *** ***

 Razem
   222.626 zł

*** ***

Załącznik:
- Harmonogram finansowo - rzeczowy
Potwierdzamy prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.

          WNIOSKODAWCA

LUBLIN, 29 listopada 2016 r.      
      

/Stempel firmowy i podpis osoby 
reprezentującej 
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Harmonogram finansowo-rzeczowy  dla zadania pn:
„BUDOWA OŚWIETLENIA LEDOWEGO W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM „KALINA” W LUBLINIE, ul. ZAWILCOWA 2”

L.p.
Opis zadania, wyszczególnienie

(czynności, prace, obiekty, zakupy)

Zakres rzeczowy
Koszt ogółem

Termin
wykonania

Źródła finansowania

jednostki
miary

ilość liczba środki własne WFOŚ i GW
inne (podać

jakie)

1.

2.

3.

4.

5.

DOKUMENTACJA

WYKONANIE PRZYŁĄCZENIA 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

KOPANIE ROWÓW i 
UKŁADANIE KABLI

ZAKUP  I USTAWIENIE SŁUPÓW
OŚWIETLENIOWYCH

MONTAŻ  LAMP LEDOWYCH

Szt.

Szt.

mb

szt.

Szt.

1

1

4.000 m

12

12

netto

11.088 zł

PGE      ?  zł

141.488 zł

26.267 zł

2.153 zł

1 .III. 2017 r.

31.VIII.2017 r.

10.X.2017 r.

31.X.2017 r.

30.XI.2017 r.

11.088 zł

?    zł

70.744 zł

13.133,50 zł

1.076,50 zł

***

***

70.744 zł

13.133,50 zł

1.076,50 zł

***

***

***

***

***

Razem X X
Netto:

180.996  zł 30.XI.2017 r.
Netto:

96.042 zł
Netto:

84.954 zł
***

 Brutto:       222.626 zł                     brutto:  118.132 zł ; 104.493 zł
LUBLIN,   29.11.2016 r.    

WNIOSKODAWCA

…….................…………
/Stempel firmowy i podpis osoby
reprezentującej  Wnioskodawcę/
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