Tarnowskie Góry, …….……………….

…………………………………..
Imię i nazwisko

…………………………………..
Adres zamieszkania

…………………………………..

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry

Wniosek o płatność do umowy dotacji nr …………………………………..

I.

Wybudowane podłączenie do kanalizacji ma długość ………........................ i zostało odebrane pod względem
technicznym protokołem z dnia ………………..….. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach (PWiK).

II.

Umowa na odbiór ścieków komunalnych została zawarta z PWiK w dniu: …………………………..……...……….…

III. Wykaz rachunków/faktur dokumentujących poniesione koszty:
L.p.

Nr faktury / rachunku

Data
Numery pozycji z rachunku lub faktury, Suma kwot brutto ze
wystawienia
stanowiących koszt kwalifikowany
wskazanych pozycji

1
2
3
4
5
6

RAZEM
Uwaga:
1. Wykazane w tabeli pozycje rachunków i/lub faktur VAT określające koszty kwalifikowane, mogą obejmować wyłącznie
wydatki poniesione na wykonanie podłączenia do kanalizacji lub podłączenia do kanalizacji i studzienki
przyłączeniowej opisanego w pkt I. Urząd zastrzega sobie prawo wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień,
uzupełnienia lub korekty faktur.
2. Wszystkie wykazane rachunki i/lub faktury VAT muszą być wystawione na Wnioskodawcę, zgodnie z pkt I wniosku
o udzielenie dotacji.
IV. Załączniki do wniosku o płatność:
− oryginały rachunków i/lub faktur dokumentujących poniesione wydatki wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. druk KP,
adnotacja „zapłacono gotówką”, polecenie przelewu, wydruk z terminala karty płatniczej). Osoby posiadające faktury z ogólnym
opisem poniesionych kosztów, a ubiegające się o dotację do budowy studzienki przyłączeniowej, winny przedłożyć specyfikację lub
załącznik do faktury z wyszczególnioną pozycją dot. zakupu i/lub zabudowy studzienki,
− protokół kontrolno-odbiorowy wybudowanego podłączenia, sporządzony przez odbiorcę ścieków,
− powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wybudowanego podłączenia, wykonana przez uprawnionego geodetę,
− umowa na odbiór ścieków komunalnych z odbiorcą ścieków (oryginał do wglądu),
− oświadczenia Wnioskodawcy o likwidacji lub zaprzestaniu użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków lub oświadczenia o nie posiadaniu bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia
braków uniemożliwiających jego rozpatrzenie.

…………..…………………………………………….
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

