Wałbrzych, dnia..................
Urząd Miejski wWałbrzychu
ROZLICZENIE
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych
z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha
Data zawarcia umowy: …………………………
Nr umowy: ………………………………………
Nazwisko, imię/nazwa wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………
Nr PESEL/NIP/REGON …………………………………….. *)
I. CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA
1. Rodzaj zrealizowanej inwestycji:
 budowa lub przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej,
 budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
2. Liczba trwale zlikwidowanych zbiorników na ścieki sanitarne, wylotów ścieków do
kanalizacji deszczowej, wód lub do gruntu: ……………………..…….… szt.
II. KOSZTY PONIESIONE NA REALZACJĘ ZADANIA
..………………………………………….. zł
III. WYKAZ dokumentów, których złoŜenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem,
potwierdzające wykonanie całego zadania:
 kopia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, z dnia ............... zawartej
z ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 kopia zaktualizowanej powykonawczej mapy zasadniczej sporządzonej przez
uprawnionego geodetę i zatwierdzonej przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Wałbrzychu z dnia.........................
 kopia protokołu technicznego odbioru robót z dnia .............................. sporządzonego
przez………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………
 kopia protokołu odbioru robót z dnia ……………………… sporządzonego
przez…………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...
 zgłoszenie organowi ochrony środowiska, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia
27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz.1232 ze zm.), w związku z § 1
i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880),
 kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę zadania/kalkulacja kosztów
własna,
 oryginały następujących faktur/rachunków wraz z potwierdzeniem przelewu, wskazujące
wnioskodawcę jako nabywcę, według sporządzonego wykazu:
L Wystawca faktury/nr
p.
1.
2.

Data
Treść faktury
wystawie
nia

Kwota
netto /zł/

Kwota
brutto / zł/

3.
4.
5.
6.
7.
Ogółem
Po opieczętowaniu przez tut. Organ faktury/rachunki zostaną zwrócone wnioskodawcy.
 kopia certyfikatu lub aprobata techniczna wykazująca zapewnienie zgodności z kryteriami
technicznymi-bezpieczeństwo konstrukcji, uŜytkowe – odpowiednie warunki higieniczne,
zdrowotne i ochrony środowiska (waŜne w dniu zakupu oczyszczalni)
 inne dokumenty
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

.......................…………………….
podpis Wnioskodawcy

Rozliczenie naleŜy złoŜyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
ul. Sienkiewicza 6-8,58-300 Wałbrzych.

