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Poz. 6976
UCHWAŁA NR IX/87/19
RADY GMINY BRENNA
z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy
kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub
wodociągowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 42,
art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w trybie
§ 4 uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalania zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy
kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub
wodociągowej w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/366/18 Rady Gminy Brenna z dnia 13 września 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Seweryn Greń
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Załącznik do uchwały Nr IX/87/19
Rady Gminy Brenna
z dnia 14 października 2019 r.
Regulamin udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub
wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej
§ 1. Przepisy ogólne
1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna osobom
fizycznym, osobom prawnym i przedsiębiorcom, na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych
i przyłączeniem nieruchomości zabudowanych budynkiem służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych do
gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, położonej na terenie Gminy Brenna.
2. Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będzie udzielone ze
środków Budżetu Gminy Brenna na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona będzie każdorazowo w budżecie
Gminy Brenna na dany rok budżetowy.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Dotacji – rozumie się przez to środki pochodzące z budżetu Gminy Brenna przeznaczone na
dofinansowanie części kosztów inwestycji.
2. Dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości – należy przez to rozumieć
w szczególności wypis z Ksiąg Wieczystych, akt notarialny, prawomocne postanowienie stwierdzenia nabycia
spadku lub poświadczenie dziedziczenia.
3. Gminie - Gmina Brenna.
4. Inwestorze – rozumie się przez to podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), będący właścicielem,
posiadaczem lub zarządcą budynku mieszkalnego, posiadającym zgodę właściciela na wykonanie budowy
przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego, położonego w granicach administracyjnych Gminy Brenna.
5. Inwestycji – rozumie się przez to budowę przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego do budynku
podłączonego do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej.
6. Liście Inwestorów – lista wnioskodawców po pozytywnej weryfikacji, mieszczących się w limitach
określonych w budżecie Gminy Brenna dotyczących udzielenia dotacji celowej na budowę przyłącza
kanalizacyjnego lub wodociągowego do nieruchomości położonych na terenie Gminy Brenna na dany rok
kalendarzowy.
7. Liście Rezerwowej – lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych wnioskodawców.
8. Nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, służącym
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, wyposażonym w instalację wodno/kanalizacyjną, stanowiącym
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie obok lokalu mieszkalnego lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku.
9. Pomocy de minimis – pomoc w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) i przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013
z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.
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10. Przyłączu kanalizacyjnym – jest to przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną
studzienką w nieruchomości Inwestora z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej
zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) oraz orzeczeniem Sądu Najwyższego, Sygnatura IIISZP
2/16 z dnia 22 czerwca 2017 r. zawierający wykładnię definicji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
11. Przykanaliku - uważa się odcinek kanału od ściany budynku do pierwszej studzienki na
nieruchomości Inwestora wraz z tą studzienką, a w przypadku braku studzienki na nieruchomości Inwestora,
kanału od ściany budynku do studzienki włączeniowej, zlokalizowanej na sieci, zgodnie z ustawą z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) oraz orzeczeniem Sądu Najwyższego, Sygnatura IIISZP 2/16 z dnia 22 czerwca
2017 r. zawierający wykładnię definicji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
12. Przyłączu wodociągowym - jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową, z wewnętrzną
instalacją wodociągową w nieruchomości Inwestora wraz z zaworem za wodomierzem głównym, zgodnie
definicją z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
13. Umowie – jest to umowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wykonania inwestycji
budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, zawarta pomiędzy Gminą a Inwestorem.
§ 3. Warunki otrzymania dotacji
1. O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca, który:
1) posiada tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Brenna,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przedsięwzięć związanych
z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci
kanalizacyjnej lub wodociągowej, położonej na terenie Gminy Brenna,
3) nie zalega na rzecz Gminy z tytułu podatków, opłat i innych należności,
4) ma uregulowaną gospodarkę odpadami komunalnymi, udokumentowaną stosownymi umowami lub
złożonymi deklaracjami.
2. Dotacja udzielana jest Inwestorowi na podstawie umowy o udzielenie dotacji.
3. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie zinwentaryzowanych geodezyjnie ilości metrów
bieżących (dalej mb) wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego zgodnie z definicją tych
przyłączy.
4. Ustala się ryczałtową stawkę za wybudowanie 1 mb przyłącza kanalizacyjnego, która stanowi kwotę
175,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych) za 1 mb przyłącza, lecz nie więcej niż 10 000 zł
brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
5. Ustala się ryczałtową stawkę za wybudowanie 1 mb przyłącza wodociągowego, która stanowi kwotę
100,00 zł brutto (słownie: sto złotych) za 1 mb przyłącza, lecz nie więcej niż 10 000 zł brutto (słownie:
dziesięć tysięcy złotych).
6. Rozliczenie dofinansowania dotacji nastąpi na podstawie złożonego wniosku o wypłacenie dotacji wraz
z załącznikami w formie przelewu na rachunek bankowy Inwestora – w oparciu o dokumenty zgodnie
z § 6 ust. 2 i 3.
7. Warunkami koniecznymi do uzyskania dofinansowania do inwestycji, o którym mowa w § 1 są:
1) realizacja inwestycji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada danego roku,
2) wykonanie budowy przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego przez Inwestora we własnym zakresie
lub przy pomocy wybranego przez Inwestora wykonawcy, pod nadzorem przedstawiciela Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34.
3) zaprzestanie użytkowania, wyłączy z eksploatacji albo zlikwiduje zbiornik bezodpływowy na nieczystości
ciekłe w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego – dla budynku oddanego do użytkowania lub
zamieszkałego
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8. Inwestor jest zobowiązany do korzystania z przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego, na które
uzyskał dotację zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, w okresie co najmniej 5 lat od daty rozliczenia
inwestycji.
§ 4. Tryb udzielania i rozliczenia dotacji
1. Udzielenie dotacji polegać będzie na refundacji poniesionych kosztów budowy przyłącza
kanalizacyjnego lub wodociągowego w wysokości zgodnie z § 3 ust. 4,5, wybudowanego na podstawie
wydanych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej warunków technicznych, protokołu
odbioru końcowego wykonanego przyłącza przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę, po wcześniejszym
złożeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna i zawarciu umowy o dotację.
2. W celu zawarcia umowy o dotację Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie dotacji
celowej ze środków budżetu gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego
i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej.
3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) dane Inwestora,
2) dane dotyczące lokalizacji inwestycji,
3) rodzaj i długość planowanego przyłącza,
4) planowany termin realizacji budowy przyłącza,
5) nazwa banku i numer rachunku, na który ma być przelana kwota dotacji.
4. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć następujące dokumenty:
1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, do której planowana jest budowa
przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego (oryginał do wglądu). W przypadku, gdy Inwestor nie jest
właścicielem obiektu, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właściciela/właścicieli na
udzielenie dofinansowania do realizacji inwestycji związanej z budową przyłącza kanalizacyjnego lub
wodociągowego,
2) kserokopię umowy na wywóz odpadów komunalnych z posesji - w przypadku nieruchomości
niezamieszkałej, nieobjętej gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
3) oświadczenie o przyłączeniu na własny koszt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku, do
wykonanego przyłącza kanalizacyjnego poprzez wykonanie tzw. Przykanalika (kanału będącego częścią
instalacji wewnętrznej na odcinku od ściany budynku do pierwszej studzienki na nieruchomości Inwestora
wraz z tą studzienką),
4) dokumentację techniczną na budowę przyłącza wraz z przyjęciem zgłoszenia zamiaru budowy przez
Starostwo Powiatowe w Cieszynie – jeśli jest wymagane, lub plan sytuacyjny z naniesionym przyłączem,
jeżeli warunki techniczne wydane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej
dopuszczają taką możliwość; z dokumentacji powinna wynikać długość projektowanego przyłącza
w metrach bieżących.
5. W przypadku ubiegania się o przedmiotowe dofinasowanie przez podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowiło pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) lub
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.)
i zostanie udzielone z zachowaniem warunków dopuszczalności
przewidzianych w tych rozporządzeniach
6. Inwestor dla którego udzielona dotacja będzie stanowić pomoc de minimis dostarcza wraz z wnioskiem
o udzielenie dotacji:
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1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie,
jakie otrzymał w roku bieżącym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach
podatkowych lub oświadczenia o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
2) podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 1407/2013 z 18.12.2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. Unii Europejskiej L 352 z 24.12.2013 r.) zobowiązane są do przedłożenia informacji określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), natomiast
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 1408/2013 z 18.12.2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.) zobowiązane są do przedłożenia
informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
z Nr 121, poz. 810).
7. Udzielanie pomocy de minimis dla wnioskodawcy jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie
z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej przez przedsiębiorcę
w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty
stanowiącej 200 000,00 EUR, a w sektorze transportu drogowego towarów 100 000,00 EUR z zastrzeżeniem
art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.
Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.). Natomiast udzielanie pomocy de minimis dla
wnioskodawcy prowadzącego działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych jest możliwe,
jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis
w rolnictwie otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających
go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 20000,00 EUR (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 352/1
z dnia 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.)
8. Wnioski o udzielenie dotacji można składać przez cały rok w Urzędzie Gminy Brenna.
9. W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wójt dokonuje weryfikacji wniosków pod względem
formalnym i merytorycznym oraz ustala, które wnioski kwalifikują się do uzyskania dotacji.
10. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności stanowią podstawę do ubiegania się o dotację ze środków
budżetu Gminy Brenna.
11. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Inwestor zostaje wezwany do uzupełnienia braków,
w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez
rozpatrzenia.
12. Po weryfikacji wniosków wójt:
1) tworzy listę wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji, zgodnie z datą wpływu wniosku do
Urzędu Gminy (aż do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy
na dany rok budżetowy). Inwestorzy, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, którzy nie otrzymali
dotacji na dany rok budżetowy z powodu wyczerpania środków finansowych zostaną wpisani na listę
rezerwową, realizowaną w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym,
2) informuje Inwestorów o podjętych ustaleniach i sposobie rozpatrzenia ich wniosków.
13. Kolejność na Liście Inwestorów oraz na Liście Rezerwowej jest zgodna z kolejnością wpływu
wniosków o udzielenie dotacji do Urzędu Gminy Brenna.
14. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji związanej z budową przyłącza wodociągowego
lub kanalizacyjnego niezrealizowane w danym roku budżetowym będą realizowane w pierwszej kolejności
w roku następnym.
§ 5. Przyznanie dotacji
1. Podstawę udzielenia dotacji będzie stanowić:
1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–6–

Poz. 6976

2) umowa, spisana pomiędzy Gminą Brenna, a Inwestorem przed realizacją inwestycji,
3) po realizacji zadania złożenie wniosku o wypłacenie dotacji.
2. Umowa o przyznanie dotacji określa:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki została przyznana oraz termin jego wykonania,
2) wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,
3) zobowiązanie Inwestora do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji w przypadku opisanych
w § 3 ust. 8 oraz termin i sposób zwrotu kwoty,
4) zasady kontroli w trakcie inwestycji i po jej zakończeniu.
3. W razie nie podpisania umowy o udzielenie dotacji przez Inwestora w terminie 14 dni od wyznaczonej
daty, nastąpi odmowa udzielenia dotacji.
4. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie w wypadku
wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.)
§ 6. Rozliczenie dotacji
1. Po zawarciu umowy o dotację i wykonaniu inwestycji, Inwestor składa wniosek o wypłacenie dotacji
celowej, ze środków budżetu Gminy, do kosztów związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego lub
wodociągowego do nieruchomości położonych na terenie Gminy Brenna.
2. Wniosek o wypłacenie dotacji celowej powinien zawierać:
1) dane Inwestora,
2) parametry techniczne wybudowanego przyłącza(średnica, długość w mb).
3. Do wniosku o wypłacenie dotacji należy dołączyć następujące dokumenty:
1) pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z oświadczeniem geodety o długości wykonanego przyłącza oraz
oświadczenie, że dokumentacja geodezyjna powykonawcza zgłoszona została do Zasobów Geodezji
i Kartografii Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
2) kopię umowy o odprowadzenie ścieków lub umowy o dostarczenie wody zawartej między Zakładem
Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34, a Inwestorem,
3) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego podpisany
przez przedstawiciela Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34,
4) oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania, wyłączenia z eksploatacji albo zlikwidowaniu zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego – dla budynków
oddanych do użytkowania lub zamieszkałych.
4. Nie przedłożenie wniosku o wypłacenie dotacji w terminie do 30 listopada roku, w którym została
podpisana umowa o przyznanie dotacji, skutkuje odmową wypłaty dofinansowania.
5. Podmiot otrzymujący dotację (Inwestor) zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym
wszystkich ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaną dotacją celową.

