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Załącznik do ogłoszenia o otwańym konkursie
na udzielenie dotacji celowych

z budżetu miasta Lublin na realizację zadań
słuzących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych

Miejscowośc. LUBLIN
Dnia: 07 września 2020r.

Prezydent Miasta Lublin
za poŚrednictwem:
Biura Partycypacj i Społecznej
Urząd Miasta Lublin
ul. Bernardyńska 3
20-109 Lub|in

Wniosek o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia działkowego prowadzącego
rodzinne ogrody działkowe zIokalizowane na obszarze miasta Lublin

946 266 14 85

Numer konta: 81 1560 0013 2006 7527 5000 0001

Dane do kontaktu w imieniu wn

Numer telefonu:

łOr"*"il, info@rodkalina,pl

Wysokość dotacji z budzetu miasta Lublin, o ktorą ubiega się Wnioskodawca:

4. Nazwa planowanego działania:

iELEK1RYrIKACJA RODZłNNEGO OGRODU DZ\AŁKOWEGO ,,KALINA" w Lublinie 
]
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URZĄD IV{IASTA LU]]L
Biwo Parn,cr.pacj i Społeczne_j
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lmię i nazwisko: Halina Gaj-Godyńska

W 2020 roku

711.163,55 zł

711.163,55 zł

Zalicznikowe energetyczne linie kablowe nn wraz ze złączami kablowo-
pomiarowymi dla zasilenia Ogrodu oraz instalacja ledowego oświetlenia
drogowego dla ROD ,,Kalina"

20-204 Lublin, ul. Zawilcowa 2

NlP:
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5.1 a.
Wykaz zadan do wykonania w ramach realizacji Wniosku w 2020 roku (w Punktach)

1, Dokonanie zamowienia publicznego na realizację robót,
2. Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji,

5.1 b.
Wykaz zadań do wykonania w ramach realizaĄi Wniosku w 2021 roku (w Punktach)

1. Ułożenie linii kablowych nn.
2. Montaż złączy kablowych.
3. Montaż słupow oświetleniowych.

Lublin, ut. Zawilcowa, ul. Azatiowa, ul. Świdnicka działki geodezYjne :

39/4; 40/4; 41/2; 25/3; 51/4; 9/1; 21/12,

7. Cel realizacji zadania,.

poprawa warunków bezpieczenstwa i warunkow bytowych osob korzYstającYch
z ńodzinnego ogrodu Óziałkowego. Zastosowanie ogrodowych urządzeń
elektrycznycn fixo bardziej ekologicznych niż spalinowe. Funkcjonowanie sieci

', energetycŻn ej- jako wymog u tech n i cznego i cywi l izacyj nego dI a dalszej
'modernizacji Ogrodu.

Ł śą!!u]ącją ptąąwtdywąyg!_lqqz!ó,.

i t ]ĆJkŃt" r.o.rtv z"dania 1, g38.68ł,ss,ł 100% 0zł 938.684,55zł
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Zadania
dotacją):

0zł zł

l źrodła finansowania
nia:
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....,zł
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n:

a zbudżetu miasta 711,163,55 zł 76% 0zł 711.163,55zł

ki własne
skodawcy:

227.521,00 zł 24% 0zł 227.521,00zł

źrodla: .zł ..o/o 0zł ,,zł

6. Miejsce realizacji zadania
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9. pIanowane przez wnioskodawcę ramy czasowe realizacji zadania:

Data rozpoczęcia zadania,, październik 2020 r. -
ogłoszen ie zam ówien i a p u bl i czn ego

Data zakończenia realizacji

10. Dodatkowe informac z realizac zadania:
- została wykonana i zapłacona dokumentacja projektowa i uzyskano
pozwolenie na budowę
( Decyzja nr 7754/2o78 z dnia o2.7o.2078/ znak: AB-tD-1,674o,7,427,2o1s)
- Została zawarta i zapłacona umowa przyłączeniowa z PGE. ( Faktury pGE
nr 9OO2872939 i 9OO287294O za opłatę przyłączeniową w wysokości łącznej 6,o5Ą72 zł,)

11.
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Czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Załącznik:
Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy

.,OŚv'iadczenia YYoli v'imieniu stowarzyszenia ROD ,,Kalinct" l,t, Lt,tblinie, w tynl cloĘczqce
zobowiqzań majqtkowych składajq i reprezentujq Stowctrzyszenie na zewnqtrz; prezes
.jednoosobov,o, bqdź v,iceprezes z drugim członkiem Zarzqdlt''.

(Statut RoD,,Kalina" w Lublinie § 31 pkt 7, KRS Nr 0000627908 z 11.07.2016)

30 listopada 2021 r.


