
Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr ………………..…..

Rady Miasta Płocka
z dnia ……………….……... 

Płock, dnia ......................................

…………………………………………………………………..
Wnioskodawca

…………………………………………………………………..
adres/siedziba

                                                                          Prezydent Miasta Płocka

WNIOSEK o rozliczenie dotacji celowej 
z budżetu Gminy Miasto Płock na na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji

sanitarnej do nieruchomości

zgodnie z umową nr ….............................……………………..... z dnia …............................

I.  CHARAKTERYSTYKA  ZADANIA

1. Lokalizacja zadania

Płock, obręb geodezyjny ……………………………..………………………………………………………………..………

Nr ewid. działki ………………………………………………………………………………………………….………...…….….

Ulica ……………………………………...……………………………………………………….…………………………….………...

Nr domu …………………………...……….. Nr lokalu ……………………..…………………………………..…………..

II.  PONIESIONE  KOSZTY  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA

Rodzaj poniesionych
kosztów

Łączna wartość
poniesionych
kosztów (zł)*

W tym

koszty
finansowane z

dotacji (zł)

koszty
finansowane ze

środków własnych
(zł)

koszty
finansowane z

innych źródeł (zł)

Zakup materiałów

Usługa wykonania 
przyłączenia

Koszty pomiarów 
geodezyjnych

Suma

*  W  przypadku,  gdy  podatek  VAT  podlega  odzyskaniu  lub  rozliczeniu  -  tabelę wypełnia  się  nie
uwzględniając kwot podatku VAT.
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2. Kwota przyznanej dotacji zgodnie z umową: ………………….....……………. zł

słownie: ……………………….………….…………………...……………………………………………………………………………....

3. Kwota dotacji do rozliczenia:…………………...............……………. zł

słownie: ……………………….………….…………………...……………………………………………………………………………....

Kwotę dofinansowania wynikającą z niniejszego rozliczenia należy wpłacić na konto: 

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

III.  TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA

1. Data rozpoczęcia ……………………………………………………………………………….
2. Data zakończenia ……………………………………………………………………………...

IV.  WYKAZ WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU
1. Protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza (kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem);
2. Dokumenty świadczące o poniesionych kosztach (do wglądu oryginały faktur lub 

rachunków związanych z budową przyłącza, wystawionych na Wnioskodawcę oraz ich 
kopie) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty*;

3. Umowa z „Wodociągami Płockimi” Spółką z o.o. na odbiór ścieków (kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem);

4. Oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania/likwidacji zbiornika bezodpływowego.

* W przypadku przedłożenia faktury VAT/rachunku obejmujących również inne koszty Dotujący
przedkłada  także  finansowo-rzeczowy  wykaz  usług/zakupów  wykraczających  poza  koszty
konieczne do realizacji zadania.

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

 (miejscowość, data) (Pieczątka i podpis / czytelny podpis)
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