
Załącznik Nr 2 do Regulaminu  

FORMULARZ ROZLICZENIA 

dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na dofinansowanie budowy systemów 
służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich 

powstawania w …………….. roku 

zgodnie z umową Nr …………………………………………….…… z dnia …………………………… 
 
 

I. Dane wnioskodawcy               
Imię i nazwisko/Nazwa:  

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

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

PESEL: ………………………….  

II. Lokalizacja wykonanego zadania 

        GNIEZNO, ulica : ……………………………………………… nr domu/nr działki: ………………/………..…  

III. Charakterystyka wykonanego zadania  

Opis wykonanych robót (parametry techniczne, technologia wykonania itp.): 

Dane charakterystyczne zbiornika: 

□ zbiornik szczelny, pojemność ………………………………………………….. m3 

□ zbiornik z przelewem do ziemi, pojemność …………………………………. m3 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Łączna powierzchnia terenu, z której gromadzone będą wody opadowe i roztopowe ………….. m2 

Sposób wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej – podlewanie trawnika,     

ogrodu, cele bytowo-gospodarcze, inne – podać jakie ……………………………………........................ 

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

IV. Koszty poniesione na wykonanie zadania :  

wartość netto: ……………………………………....…. zł. 

wartość brutto: ………………………….…..…………. zł. 

V. Termin realizacji zadania  

a) data rozpoczęcia realizacji zadania …………….………….,………………………  

b) data zakończenia realizacji zadania ………….…………………………………….  

VI. Wykaz składanych dokumentów1) potwierdzających wykonanie zadania oraz poniesionych 
kosztów:  

□ protokół odbioru (nie dotyczy zakupów) :  



Nr ……..,………………. z dnia …….…………………… wystawiony przez  

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

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

 □ faktura VAT /rachunek:      

Nr ………….…………..………………………………… z dnia …………………………………………… 

wystawiona przez ………………………………………….…………………………………..………….. 

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

Nr…………………..……..……………………………… z dnia ……………..…………………………… 

wystawiona przez ……………………………………….……………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………  

Nr ……………………..…………………………………. z dnia ……………………………………… 

wystawiona przez …………………………………………………….………………………..…………..  

………………………………………………………………………………………………………………   

□ arkusz rozliczenia umowy dotacji potwierdzony przez wykonawcę, który zrealizował zadanie -  
zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład całej kwoty ujętej na 
fakturze/rachunku w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu oraz kosztów na 
fakturze/rachunku :  

 z dnia ……………………………………………... potwierdzony przez: 

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

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

□ inne dokumenty /jakie:  

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

z dnia ……….……………..……………..………… wystawiony 

przez……………………………..…………………………………………..………………………………………

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

       

 

 

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

      Data               Podpis Wnioskodawcy  

   

 

Pozostałe załączniki: 

1. dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania 
2. kopia mapy geodezyjnej z naniesioną lokalizacją urządzenia wodnego 

1) wykaz oryginałów oraz kopii dokumentów, wymaganych przy składaniu rozliczenia, których złożenie jest wymagane wraz 

z niniejszym formularzem.    

UWAGA!  
Złożenie niniejszego formularza rozliczenia nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji warunkującym wypłatę 
środków.  


