
 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 254 

                                                                                                                                       Wójta Gminy Izabelin z dnia 11.01.2021 

 
Data przyjęcia wniosku  Numer wniosku (wypełnia urząd) 
 
……………………………. 
 

  
……………………………. 

 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ 
 

na  realizację inwestycji, dla której zawarto umowę nr:........................................................ 
 
 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY (wypełnia Wnioskodawca) 

1 Dane 
Wnioskodawcy 

imię i nazwisko………………………………………………….…….…….. 
PESEL: ……………………………………………………………………… 
seria i nr dow. os. …………………………………………………………… 

1a W przypadku, gdy 
Wnioskodawcą 
jest osoba 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą lub 
podmiot 
gospodarczy 

Nazwa wnioskodawcy ……………………………………………………… 
Adres ………………………………………………………………………... 
NIP ………………………………… KRS ………………………………… 

2 Adres 
Wnioskodawcy i 
dane kontaktowe 

miejscowość: ……………………………………………………….....…….. 
kod pocztowy: …………………………………………………….…..…..… 
ulica: ………………………………… nr domu: ……………………....….. 
tel. kontaktowy ……………………………………………………………....  
adres e-mail:…………………………………………………………………. 
 
nr ewid. działki ............................ obręb geod. ............................................... 

3 Dane 
nieruchomości, do 
której było 
budowane 
przyłącze (jeśli 
inne niż adres 
Wnioskodawcy 
wskazany 
powyżej) 

miejscowość: ……………………………………………………….....…….. 
kod pocztowy: …………………………………………………….…..…..… 
ulica: ………………………………… nr domu: ……………………....….. 
tel. kontaktowy ……………………………………………………………....  
adres e-mail:…………………………………………………………………. 
 
nr ewid. działki ............................ obręb geod. ............................................... 

4 Podstawa 
udzielenia dotacji 

 
Nr umowy .............................. z dnia ................................................... 

5 Rachunek 
bankowy,  na 
który należy 
przekazać dotację 

 
 

                        

 
imię i nazwisko właściciela rachunku: 
.......................................................................................................................... 

 



II. INFORMACJA O INWESTYCJI  

6 Opis zakresu 
rzeczowego 
realizowanej 
inwestycji  

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, obejmująca:  

a.    sporządzenie mapy do celów projektowych 

    b.   sporządzenie projektu technicznego 
    c.  uzgodnienie dokumentacji technicznej w służbach architektonicznych 

    d.  zajęcie pasa drogowego 

    e.  zakup materiałów budowlanych 

    f.  wykonanie przyłączy 
    g.  pomiar geodezyjny (powykonawczy) 

    h.  odbiór techniczny przez odbiorcę przyłącza 

   i.  przywrócenie zajętego pasa drogowego do stanu przed inwestycji, wraz z roczną 
gwarancją 

   j.  zakup, budowa lub montaż studzienki rewizyjnej.  
 
Dodatkowe informacje: 
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………… 

7 Informacja o 
bezodpływowym 
zbiorniku na 
nieczystości 

W ramach inwestycji: 
 zlikwidowałem/łam bezodpływowy zbiornik na nieczystości stałe 
 zlikwiduję bezodpływowy zbiornik na nieczystości stałe do 

………………………………………………….. (max. 90 dni od dnia odbioru 
przyłącza) 

 zmieniłem/łam przeznaczenie bezodpływowego zbiornika na nieczystości stałe na 
zbiornik do gromadzenia wody, w szczególności do gromadzenia wody deszczowej. 

 zmienię przeznaczenie bezodpływowego zbiornika na nieczystości stałe na zbiornik 
do gromadzenia wody, w szczególności do gromadzenia wody deszczowej do 
………………………………………... (max. 90 dni od dnia odbioru przyłącza). 

 

III. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW 

  Lp. Nr faktury 
Data 

wystawienia 
Data 

zapłaty 

Nazwa (rodzaj) 
towaru lub 

usługi 
Kwota 

brutto  (zł) 

Wykaz faktur lub 
rachunków dot. 

poniesionych 
Kosztów 

kwalifikowanych 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

Suma poniesionych kosztów 0 
 

Poniesione koszty 
niekwalifikowane, 

będące częścią 
przedstawionych  
powyżej faktur (w 

przypadku, gdy 
faktura na koszty 

1           

2           

3           

4           

5           

6           



kwalifikowalne 
posiada pozycje 

niekwalifikowalne  

7       

8       
 

  
 

Suma kosztów niekwalifikowanych 0  

Suma kosztów kwalifikowanych 0 
 

WYSOKOŚĆ 
DOTACJI 

CELOWEJ (do 60% 
kosztów kwalifikowanych, 

nie więcej niż 1 200 zł 
brutto) 

Sposób wyliczenia 
wysokości dotacji 

celowej  

 

……. zł x 60% = …………… 
 

kwota [zł] 
 

  
 

kwota słownie 
 

  
 

 

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku): 

 kopie faktur VAT lub rachunków dotyczące poniesionych Kosztów kwalifikowanych (oryginały 
do wglądu); 

 potwierdzenie  zapłaty za  Inwestycję  przelewem  na  rachunek bankowy wystawcy faktury z  
wyszczególnieniem    sprzedawcy  (wystawcy  faktury), kwoty zapłaty, tytułu zapłaty (wskazanie 
nr faktury), o ile przedłożone faktury nie zostały opłacone gotówką lub kartą płatniczą;  

 kopia umowy z wykonawcą robót/inwestycji (oryginał do wglądu); 
 kopia protokołu kontroli i odbioru technicznego wybudowanego przyłącza (oryginał do wglądu); 
 kopia umowy o odprowadzanie ścieków zawarta z odbiorcą przyłącza (oryginał do wglądu). 

 

  

………………..………………………….. 
                (Podpis Wnioskodawcy) 

 
 

Zatwierdzenie rozliczenia: 

      Rozliczenie wykonał:               Data:               Akceptacja: 

 

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

(Podpis wykonującego wyliczenie dotacji)                                                                                                 (Podpis Kierownika Wydziału) 


