
UCHWAŁA NR 260/XXXIV/2021 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej, na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów  inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Małkinia Górna 

Na podstawie art.  7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3,  art. 18 ust. 2 pkt  15, art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, art. 403 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  z 2020 r. poz.   1219,  z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia 
Górna uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Określa  się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Małkinia Górna, na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej polegających na budowie 
przyłączy kanalizacyjnych:  

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

2. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Małkinia Górna obejmujące w szczególności kryteria 
wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 
i sposób jej rozliczania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór formularza wniosku do Wójta Gminy Małkinia Górna o udzielenie dotacji na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na budowie przyłącza kanalizacyjnego określa załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

4. Podstawą rozliczania dotacji celowej jest złożenie do Wójta Gminy Małkinia Górna przez Wnioskodawcę 
w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odbiór ścieków, wniosku o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej 
udzielonej z budżetu Gminy Małkinia Górna na budowę przyłącza kanalizacyjnego, którego wzór określa załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 260/XXXIV/2021 

Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia 20 października 2021 r. 

Zasady udzielania dotacji celowej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na 
budowie przyłączy kanalizacyjnych w gminie Małkinia Górna i sposób jej rozliczania 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Z budżetu gminy Małkinia Górna mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów inwestycji polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych w gminie 
Małkinia Górna. 

§ 2. Dotacja celowa może być udzielona na finansowanie kosztów nie rozpoczętych inwestycji lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji rozpoczętych lecz nie zakończonych w części nie zakończonej, na którą 
nie poniesiono wydatków do dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji. 

§ 3. Dotacje celowe, o których mowa w § 1 mogą być udzielane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wymienionych 
w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kosztów przyłącza kanalizacyjnego, którego długość nie przekracza albo jest równa 7 m; 

2) wartości brutto kosztów określonej wzorem: 

Kd = (n-7) x c.j. brutto 1 m przyłącza kanalizacyjnego, którego długość przekracza 7 metrów gdzie: 

Kd – oznacza kwotę dotacji brutto; 

c.j. cenę jednostkową brutto 1 m przyłącza; 

n – długość przyłącza kanalizacyjnego wyrażoną w metrach. 

3) W przypadku możliwości odliczenia podatku VAT przez wnioskodawcę od wykonanego przyłącza dotacja 
udzielana jest w wysokości wartości kwoty netto kwot określonych w pkt 1 albo pkt 2. 

§ 4. 1. Przez koszty rozumie się rzeczywiste koszty związane z budową przyłącza kanalizacyjnego wraz 
z podatkiem VAT, a w szczególności koszty: 

1) robót budowlano-montażowych; 

2) zakupu materiałów budowlanych; 

3) obsługi geodezyjnej inwestycji. 

2. Koszty powinny być udokumentowane rachunkami bądź fakturami wystawionymi na wnioskodawcę 
będącego inwestorem bezpośrednim lub działającego w imieniu wnioskodawcy generalnego wykonawcę. 

Rozdział 2 
Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania 

§ 5. 1. Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający następujące warunki: 

1) posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane; 

2) nie wybudował przyłącza kanalizacyjnego; 

3) ma możliwość podłączenia do wybudowanej lub będącej w budowie sieci kanalizacji sanitarnej. 

2. Dotacja nie przysługuje na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. 
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Rozdział 3 
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej 

§ 6. Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, wniosek o udzielenie dotacji na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na budowie przyłącza kanalizacyjnego na nieruchomości 
gruntowej, na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 1, wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są 
od początku roku budżetowego do 30 listopada roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.  

2. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Małkini 
Górnej. 

3. Złożony wniosek zostanie zarejestrowany zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu Gminy w Małkini 
Górnej, a wnioskodawca zostanie w terminie 14 dni powiadomiony pisemnie lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej o wysokości udzielonej kwoty dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy o jej udzielenie. 

4. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie wezwany 
do usunięcia braków (w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania) uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku. 
Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia. 

5. Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy w Małkini Górnej po terminie, o którym mowa w ust. 1, 
pozostawia się bez rozpoznania, o czym wnioskodawcy zostaną zawiadomieni w formie pisemnej w terminie 7 dni. 

6. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

Rozdział 4 
Warunki i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de 

minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze 

§ 8. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, działalność 
w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa 

- w związku z nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, 

- udzielone dofinansowanie (w części, która dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia ww. 
działalności) będzie stanowiło odpowiednio: 

1) 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., str. 1 z późn. zm.); 

2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 
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., str. 9 z późn. zm.); 

3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 
2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06. 2014 r., str. 45 z późn. zm.). 

2. Do wniosku o udzielenie dotacji, złożonego przez wnioskodawcę prowadzącego działalność gospodarczą, 
dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, bądź też wnioskodawcę prowadzącego 
działalność rolniczą lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury na budowę przyłączy kanalizacyjnych, które będą 
wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub produkcji w sektorze rybołówstwa i akwakultury, dla 
którego udzielone dofinansowanie będzie stanowiło pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy 
dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy 
de minimis w rybołówstwie i akwakulturze jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym podmiot ubiega się 
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie i akwakulturze otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
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2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony 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 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.); 

3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres został 
określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 
z 2010r. Nr 121, poz. 810). 

3. Ogranicza się udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie, rybołówstwie oraz akwakulturze do dnia 
31 grudnia 2022 r. oraz udzielenia pomocy de minimis do dnia 31 rudnia 2023 r. 

Rozdział 5 
Udzielenie dotacji 

§ 9. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska 
i gospodarki wodnej uzależnione jest od zabezpieczenia w budżecie Gminy Małkinia Górna i w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Małkinia Górna środków finansowych na ten cel. W przypadku ograniczonej ilości 
środków finansowych, dotacje udzielane będą z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do Urzędu Gminy 
w Małkini Górnej. 

§ 10. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 
środowiska i gospodarki wodnej następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Gminą 
Małkinia Górna a wnioskodawcą. 

Rozdział 6 
Realizacja inwestycji 

§ 11. Ponoszenie wydatków na dotowaną inwestycję w zakresie robót budowlano-montażowych lub zakupu 
materiałów, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 

§ 12. Wnioskodawca zobowiązany jest do zrealizowania inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

§ 13. Zrealizowanie inwestycji, o której mowa w § 1, jest równoznaczne z osiągnięciem efektu rzeczowego 
oraz efektu ekologicznego. 

Rozdział 7 
Sposób rozliczania dotacji celowej 

§ 14. 1. Po zakończeniu realizacji inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacyjnego wnioskodawca 
zobowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, w terminie wynikającym z umowy 
o udzielenie dotacji celowej, pisemnego wniosku o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej.  

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca załącza następujące dokumenty: 

1) oryginały rachunków lub faktur dokumentujące poniesione koszty związane z budową przyłącza; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kopię protokołu odbioru technicznego 
wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię umowy o odprowadzanie ścieków, 
zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług; 

4) inwentaryzację geodezyjna przyłącza kanalizacyjnego. 

3. Termin zakończenia realizacji inwestycji, rozumiany jest jako jej zrealizowanie i złożenie w Urzędzie Gminy 
w Małkini Górnej wniosku o rozliczenie wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosku o rozliczenie 
o których mowa w ust. 2, termin zakończenia zostanie wyznaczony w umowie o udzielenie dotacji. 

4. Wypłata dotacji odbywać się będzie na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy 
wnioskodawcą a Gminą Małkinia Górna w formie pisemnej. 

5. Rozliczenie dotacji nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie 14 dni od 
dnia złożenia wniosku wskazanego w ust. 1.
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WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY 

MAŁKINIA GÓRNA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA 

BUDOWIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO  

Małkinia Górna, dnia………………. 

Data wpływu wniosku  

Godzina wpływu wniosku   

 

Wójt  

Gminy Małkinia Górna 

ul. Przedszkolna 1 

Wnoszę o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Małkinia Górna w wysokości …….  zł 

słownie……………………………………………………………zł na finansowanie 

/dofinansowanie1   inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacyjnego. 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko (nazwa) 

wnioskodawcy 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania 

/siedziby/ 

wnioskodawcy 

Miejscowość …………………..……….....…, nr ……...…, 

 ulica …………………………kod poczt. …….…………..,  

poczta…………………..Tel. kontaktowy ………………… 

3. Adres do 

korespondencji 

Miejscowość …………………..……….....…, nr ……...…, 

 ulica …………………………kod poczt. …….…………..,  

poczta…………………..Tel. kontaktowy ……………… 

 
1    Właściwe podkreślić 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 260/XXXIV/2021

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 20 października 2021 r.
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(wypełnić, gdy jest inny 

niż wskazany w pkt I.2) 

4. Dane kontaktowe imię i nazwisko ……….……….………….…..………  , 

 telefon ……………….……….………….…………….  , 

 e-mail ……………….……………………….………… . 

5. Rachunek bankowy, na 

który należy przekazać 

dotację 

 

                          

imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku: 

………………….……………………….…………………… 

………………….……………………….…………………… 

………………….……………………….…………………… 

6.  Forma prawna 

wnioskodawcy (organ 

rejestrujący, miejsce 

rejestracji i nr rejestru) 

☐   - osoba fizyczna;  

☐   - osoba prawna; 

☐    - przedsiębiorca w tym osoba fizyczna prowadząca  

działalność gospodarczą; 

☐    - wspólnota mieszkaniowa;  

☐    - spółdzielnia mieszkaniowa;  

☐    - jednostka sektora finansów publicznych będąca  

gminną lub powiatową osobą prawną;  

☐    - inne: ………………………………………...… 

PESEL …………………… NIP .…………………….  

REGON..……………………KRS …………………. 
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II. INFORMACJA O INWESTYCJI 

1. Rodzaj inwestycji Budowa przyłącza kanalizacyjnego 

2. Adres  lokalizacji inwestycji Miejscowość …………………..…, nr ……...…, 

Nr działki/działek…………………………….. . 

obręb geodezyjny……………………………… , 

ulica ……………………………………..…… , 

kod poczt. …….….., poczta………………….. , 

Tel. kontaktowy ……………………………… . 

3. Stan prawny nieruchomości 

gruntowej 

(na której realizowana będzie 

inwestycja) 

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

☐    - własność nieruchomości;  

☐   - współwłasność nieruchomości;  

☐    - władanie na podstawie zawartej umowy; 

☐    - inny /jaki?/ ………………………………… 

4. Termin rozpoczęcia realizacji 

inwestycji 

 

……/………/………… r. 

5. Planowany termin zakończenia 

inwestycji 

 

……/………/………… r. 

6. Planowana do wykonania 

długość przyłącza 

kanalizacyjnego 

……mb.  przyłącza kanalizacyjnego dn. …… 

 

7.  Informacja o podatku VAT Czy wnioskodawca może odliczyć od kosztów 

inwestycji podatek od towarów i usług (VAT)? 

 ☐  - tak   

☐ - nie 
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Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do 

wniosku): (wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone przez wnioskodawcę 

za zgodność z oryginałem)  

☐ - oryginał uzgodnionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokumentacji 

technicznej budowy przyłącza kanalizacyjnego (dokumentacja jest zwracana wnioskodawcy po 

zaopiniowaniu wniosku o udzielenie dotacji);  

☐ - zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, na realizację inwestycji będącej 

przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji; 

☐ - kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w 

ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de 

minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - dotyczy wyłącznie 

wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-

prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w 

sektorze rybołówstwa; 

☐ - informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, 

zgodnie z rozporządzeniem 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.) - dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność 

gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania; 

☐ - informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem 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 2010 r. Nr 121, poz. 810) - dotyczy wyłącznie 

wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa; 

☐ - pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy, np. do złożenia wniosku o 

udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji, złożenia rozliczenia dotacji, odbioru 

kwoty przyznanej dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji; 

…………………………………… 

podpis wnioskodawcy 
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…………………………………,  …………………  

Miejscowość, data  

………………………………………………………………………… 

 (Nazwisko i imię)  

………………………………………………………………………..  

(Adres do korespondencji) 

 ……………………………………………………………………….. 

 (Kod pocztowy)  

………………………………………………………………………..  

(PESEL) 

Wójt  

Gminy Małkinia Górna 

ul. Przedszkolna 1 

Wniosek o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Małkinia 

Górna na budowę przyłącza kanalizacyjnego 

 

Wnoszę o rozliczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Małkinia Górna w wysokości 

…….  zł słownie……………………………………………………………zł na finansowanie 

/dofinansowanie1   inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacyjnego. 

Poniesione koszty na budowę przyłącza kanalizacyjnego wynoszą …………………………… zł słownie złotych 

/………………………………………………………………………………………………………………………………………………/ 

 

1    Właściwe podkreślić 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 260/XXXIV/2021

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 20 października 2021 r.
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Przyznaną dotację proszę/prosimy przekazać na rachunek bankowy nr : 

                          

W Banku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa banku 

 

 

……………………………………………………… 

czytelny podpis wnioskodawcy 

Załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji: 

1) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach (faktury lub rachunki związane z budową 

przyłącza); 

2) poświadczona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kopia protokołu 

odbioru technicznego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego;  

3) poświadczona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopia umowy o odprowadzanie 

ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług;  

4) inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacyjnego. 
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