UCHWAŁA NR XXI/227/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie : zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Toszek
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustwy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.
U. z 2012 r. poz. 145) w związku § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922) na wniosek Burmistrza
Toszka Rada Miejska w Toszku
uchwala
§ 1.
Zaopiniować pozytywnie Propozycję planu Aglomeracji Toszek w brzmieniu określonym załącznikiem do
Uchwały Nr IV/19/21/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 43 ustawy - Prawo wodne aglomerację o równowaznej liczbie mieszkańców powyżej 2 000
powinny być wyposazone w system kanalizacji zbiorczej dla scieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami
ścieków zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Aglomaracjia oznacza
teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne
były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.
Aglomerację wyznacza, po uzgodnieniu
z właściwym dyrektorem reagionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym reagionalnym dyrektorem
ochrony srodowiska oraz po zaciągnięciu opinii zainteresowanych gmin sejmik województwa śląskiego w drodze
uchwały. Pierwsza Aglomaeracja Toszek została wyznaczona Uchwałą nr III/45/18/2009 Sejmiku Województwa
Śląskiego w dniu 17.12.2009r. obejmowała swym zasięgiem miejscowości: Boguszyce; Ciochowice; Pawłowice;
Pisarzowice; Płużniczkę Sarnów i Miasto Toszek. Z uwagi na konieczność wywiązania się z realizacji sieci
kanalizacyjnej objętej wyznaczoną wcześniej Aglomeracją do końca 2015r. - wymóg Krajowego Programu
oczyszczania Ścieków Komunalnych, Gmina Toszek przystapiła do opracowania zmiany Aglomaracji. W tym
celu została opracowana zgodnie z wytycznymi Urzędu Maszałkowskiego - Wydziłau Ochrony Środowiska
"Propozycja planu Aglomeracji Toszek", która została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w celu
ponownego wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Toszek.
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Propozycja
planu A glomeracji
TOSZEK

powiat gliwicki

wojew6dztwo sl'lskie

Cz~s6
1.

opisowa

Nazwa agiomeracji

TOSZEK
W przypadku aglomeracji wsp6ltworzonej przez kilka gmin wniosek 0 wyznaczenie obszaru
i granic aglomeracji sklada gmina wiod~ca. Do wniosku nalezy dol~czyc stosowne
upowaZnienia pozostalyc h gmin.

2.

Adres wnioskodawcy (gminy, gmin wiodljce.i w aglomera c.ii)

Miej scowosc: TOS ZEK

Ulica, nr : Boleslawa Chrobrego 2

Gmina: TOSZEK

Po wiat: GLIWICKI

Wojew6dztwo: SLASKIE
Telefon: 32/237 - 80 - 10
e-mail do kontaktu

bi ez~cego:

Fax : 32/2 33 - 41 - 41
ikp@toszek.pl

Dane re' estrowe
8411 2

4.

969 - II - 24 - 642

Imi~/nazwisko/stanowisko/tel.!fax
si~

REOON

2762 5777 1

osoby wskazanej do ko ntaktowania

w sprawach zlozonego wniosku

Bernard Cebu la - kierownik referatu 32/237 - 80 - 38; 32/233 - 41- 41
Herbert Karlowski - Prezes Zarzlldu REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. 321233-43 - 97
Propozycj« planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 200 I r. Prawo wodne (Oz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pMn. zm.) opracowano zgodnie z
rozporz~dzeniem Ministra Srodowiska z dnia I lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Oz. U. Nr 137, poz. 922)

5.

Podstawowe informac.ie na temat gminy/miasta

Krotka charakterystyka, lokalizacj a, uksztaltowanie terenu , warunki hydrograficzne
Gmina Toszek polozona jest w zachodniej cz«sci wojew6dztwa sl1lskiego w obr«bie rolniczego
zaplecza Gomosl1lskiego Okr«gu Przemys!owego w polowie drogi z Bytomia do Strzelec
Opol skich.
Od p6lnocy graniczy z gmin1l Wielowies, od poludnia z gmin1l Rudziniec, a od wschodu z
miastem Pyskowice. Zachodnia granica gminy Toszek pokrywa si« z granic~ wojew6dztw:
s l~skiego i opolski ego. Gmina posiada charakter typowo rolniczy - ponad 70 % powierzchni to
uzytki ra ine, a okolo 17% stanowi1l 1asy.

1

Tekst nie wiE; cej nii 1/2 strony A-4.
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Siedziba wladz Miasta i Gminy Toszek: 44- I 80 Toszek, ul. Boleslawa Chrobrego 2
W sklad gminy wchodzi miasto Toszek oraz 14 solectw: Boguszyce, Ciochowice, Kotulin,
Kotliszowice, Ligota Toszecka, Paczyna. Paczynka, Pawlowice. Pi sarzowice, Pluzniczka.
Pniow, Sarnow, Proboszczowicc. Wilkowiczki.

Miasto i Gmina Taszek - lakalizaeja miasta i saleetw
W granicach administracyjnych Gminy Toszek wydzielono obszar tworz"cy "Aglorneracj,
Toszek". W sklad aglomeracji wchodzi solectwo Sarn6w oraz cz"sc miasta Toszek 0 zwartej
zabudowie gwarantuj"cej uzyskanie parametru 120 osob na 1 km sieci kanalizacyjnej . Dla
obszarow peryferyjnych lezqcych w granicach administracyjnych miasta Toszek a nie
wlqczonych w gran ice "Aglomeracji Toszek" rozwiqzaniem gospodarki sciekowej jest budowa
lokalnych przydomowych oczyszczalni sciekow lub mobilny wywoz sciekow beczkowozam i
asenizacyjnymi.
Powierzchnia terenu "Aglomeracji Toszek" jest urozmaicona i charakteryzuje SIt;'
wyst,powaniem lokalnych wzniesien porozdzielanych szerokimi obnizeniami 0 r6:i:nicach
wysokosci rz,du 30 - 40 m.
Zgodnie z podzialem hydrograficznym Polski na regiony wodne, dokumentowany obszar
usytuowany jest w zlewni rzeki Klodnicy w dorzeczu Odry i w Regionie Wodnym Gomej Odry
administrowanym przez Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Liczba mi eszkanc6v?:

2

9 419

Powierzchnia [km2]2:

98,5

Wg stanu na osta tni dzieri roku po przedniego.

J

6. Dokumenty stanowil!.ce podstaw~ do wyznaczenia aglomcracji (podac
nazw~, Nr oraz dat~ podj~cia uchwal ustanawiajl!.cych te dokumenty/

a) miej scowe plany zagospodarowania przestrzennego;
-

Uchwala Nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2003 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren6w
zainwestowanych i rozwojowych solectwa Samow

- Uchwala Rady Miejskiej w Toszku Nr XXXVIII467/20 I 0 z dnia 19 pazdziernika 2010
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
zainwestowanych i rozwojowych solectwa Samow
-

Uchwala Rady Miejskiej w Toszku Nr IV/43/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku w
sprawie miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek

- Uchwala Rad y Miej skiej w Toszku Nr XXXVll/4 70/2010 z dnia 19 paidziernika 20 J0
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Toszek

b) studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy;

- Uchwala Nr XLl/393/02 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 10 paidziernika 2002 r. w
sprawie studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Toszek
-

Uchwala Nr XX1259/08 Rady Miej skiej w Toszku z dnia 30 wrzesnia 2008 r. w
sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Toszek

c) wieloletnie pi any rozwoju i modernizacji urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych;

- Uchwala Nr XXIXl373 /09 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 1 grudnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzqdzen
wodociqgowych i urzitdzen kanalizacyjnych b~ditcych w posiadaniu REMONDIS
Aqua Toszek sp. z o.o.le4cych na terenie Gminy Toszek na lata 2010 - 2014

3

Niepotrzebne skresliC.
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7. Opis sieci kanalizacyjnej
7.1 Informacje na temat istniejllcej kanalizacji oraz liczby mieszkanc6w

i turyst6w obsiugiwanych przez tit siec oraz oczyszczalniit Sciek6w.

Wykaz - lista miejscowosci aglomeracji w ktorych eksploatowana jest siee kanalizacj i
komunalnej (sanitarnej i ol1:olnosplawnej):
l. miasto Tosz.ek (cz,;,s6)
2. .......... .. ,
3. . .. ... ... .. ..
4. . .... . .... ..
5.
6.
7. . .... ....
8.
9. . ....... .. .
10.
..... ........
I 1.
. . ... ... .. ...
12. itd.
'"

Lp.

Kanalizacja istnicjf\ca

0

••

•••

0

•••

•

,'

••

o ·

"

.. ..... "

•••••••••

Drugosc

sumaryczna

[kml

Uwagi

liczba os6b

7.2 lnfonnacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania
gminy/miasta do warunk6w okreslonych w Dyrektywie Rady z dnia 2 1 maja
1991 r. dotycz<lcej oczyszczania sciek6w komu nalnych (9 1/271 IEWG) oraz
liczby mieszkailc6w i turyst6w, kt6rzy bitd<lobstugiwani przez tit siec oraz
oczyszczalniit sciek6w.
7.2.1

Siec kanali zacyjna a wskainiku dlugosci sieci nie mni ejszym nit 120 osob na km
S le CI.

Wykaz - lista miejscowosci/o bszarow aglomeracji w obr,;,bie ktorych plan uje si~ budow~ sieci
kanalizacji sanitamej 0 wskazniku dlugosci sieci nie mniejszym niz 120 osob na km sieci:
1. wies Sam6w
2. miasto Toszek (cz,;,sc)
3. Oracze-cz,<sc miasta
Toszek ... . .... .. ...
4.

7.
10

5.

-, _... .. ,' --,

8.
11.

6.
9.
" ... . ..... o.

12. itd.

5

Kanalizacja p\anowana do
realizacji

Lp.

Sanitarna

Dlugosc

[k111]

Uwagi
mieszkaftcy

5,9

881

0

881

na
Og6lnosplawna
tloczna

4
,

Obliczenic wskaznika dlugosci
obszaru 0 wskazniku

7.2.2

Siec kanalizacyjna 0 wskaZniku dlugosci sieci nie mniejszym niz 90 os6b na km
sieci (kanalizacja zlokalizowana na lerenie 0 1% spadku lub w slrefach
oclrronnych)4

Wykaz - lisla miejscowosci/obszarow aglomeracji, w obff,:bie ktorych planuje si« budow,< sieci
kanalizacji sanitamej 0 wskazniku dlugosci sieci nie mni~ szym niz 90 os6b na km sieci:
I ...... ... ....
2 ...... .. . ....
3 . ... ..... . ...
4 .. . . , ' , . .. .
5......... .
6 . .. . . . . . . .
7 .. .. , ... . . .
8 .. .. .... . '"
9 . ... . . . .. ..
10 ... ... .....
II .... .. ... ....
12itd.
"

Lp.

Kanalizacja planowana do
realizacj i

Dtugosc

[kmJ

sumaryczna
mieszkaftcy

Uwagi

liczba os6b

4+

4Wypetnic

w przypadku wystE:p owania teren6w 0 kt6rych mowa w § 3 ust.S rozporzqdze nia Minist,a

Srodowiska z dnia llipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracj i (Dz. U . Nr 137,
poz.9 22) .

6

Obliczenie Ws>,aZrllKa

wv,cn n." nia sieci kanalizacyj nej (dla obszaru

7.3 Infonnacje na temat kanalizacji oraz liczby mies zkancow i turystow
obslugiwanych przez sie6 kanali zacyjnit oraz oczyszczalni~ sciekow po
dostosowaniu gminy/miasta do warunk6w okreslonych w Dyrektywie Rady z
dnia 21 maja 1991 r. dotyczitcej oczyszczania sciekow komunalnych
(91 /271IEWG).

Wykaz - lista miejscowosci/obszarow aglomeracji w obr"bie kt6rych b~dzi e funkcj onowata
siec kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektyw<,\ 911271 /EWG:
I. wies Sarn6w
2. miastoToszek (bez ulic:
3. Ora cze-cz~sc miasta
Bocznej, Dworcowej od nr
Toszek ... .. .. ..... .
I do ill 16, Wielowi ejskiej
od ill 10 do ill 17,
Kolej owej , Lesnej,
4. .... ... ... .. .
5. ... ...... ....
6 . . .. .... .. . .
7. .. ........
8.
9.
....... .
.............
10.
II.
12. itd.
... '" ' " ....
,,'

Lp.

0

Kanalizacja

••

•••••••••

•

Dlugosc
[km]

",

Uwagi
mieszkaney
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8 Opis gospodarki sciekowej
, . k'OW. 5
831 n DonnaCJe na t ema t oC0'szcza1ill. SCle

Lokalizacja
Miejscowosc [kod pocztowy]: 44  180 Toszek

UIica, nr: Boguszycka I

Groina : TOSZEK

Powia!: gliwicki

Wojew6dztwo : s l'tskie
Te lefon: 32/23 3  43 - 97
e-mail do kontakt6w bieutcych: toszek@ remondis.pl

Fax: 32/233 .- 43 - 98

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekow
oczyszczonych
Organ, kt6ry wydal decyzjc; : STAROSTA GLlWICKI
Numer decylji: WRl6224-1 0/06
Przepustowose oczyszcza lni:
Sredni. [m ' /d] :
I 100

I Data wydania: 07.08.2006

1

Maksyma[na godzinowa [mJ/h] :
100

ITennin waznoSci do: 3 1.12.2017

1

Maksymalna rocma [m' /a]:
40 1 500

Rodzaj i ilose sciekow dostarczanych siecilt ka nalizacyjnlt:
Scieki doplywajqce sieci. kana[izacyjnq [m' /d]: 609 (w!ym wody deszczowe i infi[tracyjne)
Scieki dowozo ne [mJ/d]: 84

Aktualne obcilJ.zenie oczyszczalni:
Srednie [m'/d]: 693
Sred ni o [% przepustowoscil: 63

I "ose sciek6w oczyszczonych w roku poprzednim
[m"/a]: 252 810

Przewidywane obcilJ.zenie oczyszczalni pO zrealizowaniu planowanego
zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:
Srednie [m ' /d]: 748
Srednio [% przepustowosci]: 68

I ?rzewid~wana i[ose sciek6w oczyszczonych w
roku [m/a): 272 810

Wartosci wskainikow zanieczyszczen sciekow surowych
Wskainik

WarlOSe
(srednioroczna z pomiarow)

I

2

J

343
650
333
7,61

.. , . . ...... .

BZT, rmgO,/I)
ChZTc, [mgO,![]
Zawiesina og6 [na [mg/I)
Fosfor ogo[ny [mg? /l )

5

Uwagi

. ... ... "

...

.. . . . .......
... . . .... . . .

W przypadku funkcjonowania wi~cej nii jedna oczyszczalnia sciek6w, dla kaidej oczyszczalni wypefnic

oddzielnq tabelr;.

8

I A z() [ og61ny [mgN /I]

67

Wartosci wskaznik6w lub % redukcji zanieczyszczeii sciekow
oczyszczonych
Wskaznik
1

BZTs [mgO,lI)
ChZTcr [mgOil)
Zawiesina og61na [mg/I]
Fosfor og61ny [mgP/l]
Azot og61ny [mgN/Il

Wartosc lub % redukcj i
zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawn ym
2
25
125
35

Wartosc
(srednioroczna z pomiar6w)

............
... . . .. .. . . '

3
5,18
33,25
7,7
0,42
18,03

Odbiornik sciekow oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
Nazwa cieku: Potok Toszecki

Kilometraz miejsca odprowadzania sciek6w
oczyszczonych: 7 + 908

Typ oczyszczalni sciekow:
MECHANICZNO - BIOLOGICZNA

Podstawowe informacje na temat zamierzeii inwestycyjnych z za kresu
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni6 :
NIEDOTYCZY

8.2 Informacje 0 sredniej dobowej ilosci sciek6w komunalnych powstaji\.cych na
terenie gminy oraz ich skladzie jakosciowym.

Ilose sciekow komunalnych powstaj:tcych na terenie gminy[mJ/d] : 1144
Wskaznik
1
BZTs [mg02/1]
ChZTCr [mg02/1]
Zawiesina og61na [mg/I]
Fosfor og61ny..lmgP/I]
Azot og61ny [mgNfll

Wartosc WSka:ZJlika
zanieczyszczen
2
680
1132
340
9
95,22

Uwagi
3
... .. . , ' .. ..

·...... ....
· . . . ........
· ...... .... .
· ... . . . . . , ..
'

6Te kst nie wi~cej nii:l/2 stro ny A-4.
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8.3 Inforrnacje 0 ilosci i skladzie jakosciowym sciek6w przemys!owych
odprowadzanych przez zaklady do systemu kanalizacji zbiorczej.
Hose Sciekow przemyslowych odprowadzanych do kanalizacji [mOld]: 0
Wskaznik

zanieczyszczen

I
BZT, [mgO,!I]
ChZTeel mgO,/I]
Zawiesina og61na fmgJl]
Fosfor og61ny [mgP/I]
Azot og61ny f mgN/Il
... ... . . . . ....

Ladunek zanieczyszczd.
odprowad zany w ei<jgu doby

Wartosc wskaznika

[gld)'
3

2
. ... , .. . ,"

... . . .. ... ...

.. . .. . , . . . .

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotvezy
nie dotyczy

",

..

.,'

... . .....

'"

".

. . ... ... ... .
.

. .... .. ....

8.4 Infonnacje 0 zakladach, kt6rych podl<tczenie do systemu kanalizacji
zbiorczej jest planowane.
IIose sciekow przemyslowych odprowadzanych przez zaldady pla nowane
do pod1llczenia do kanalizacji [m 3 /d]: 0
Wskaznik
I
BZT, [mgO,l1l
ChZTc, [mgO,1l]
Zawiesina og61na [mgll]
Fosfor og61ny [mgPllj
Azot og61ny [mgN / lj
...... .. ..

Ladunek zanieczyszczen
odprowadzany w ei<jgu doby
przez zaklady planowane do
podhlczenia [gld]'

Wartost wskainika
zan ieczyszczen

3

2
........

.. .

.

nie dotyezy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyezy
nie dotyczy

............

............
... .. ... . ...
,-,

...........

.. . ......

. ... .. ... ...

8.5 Uzasadnienie okreSlonej dla aglomeracji r6wnowaznej liczby mieszkanc6w.
korzystaj![cych z .

kt6ry

7

. sieei

'VlleSZ.KallCU'W wynikaj![ca z dobowego ladunku sciek6w,
odprowadzanych przez zaklady prze myslowe planowane do
ia do sieci kana Ii

b~dzie

Podac wytClcznie dla BZTs.
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9 Informacje 0 strefach ochronnych uj~c wody obejm uj llcych tercny
ochrony bezposredniej i tereny ochrony posredniej zawierajllcll
oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiajllcych te
strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowillzuj l!ce na tycb
terenach.
N lE DOTYCZY

10Informacje 0 obszarach ochronnych zbiornikow wod srodilldowych
zawierajllcll oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiajllcego te
obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowillzujllce na tych
obszarach.
NIEDOTYCZY

11 Informacje 0 form ach ochrony przyrody zawierajllcll nazw,£ ronny
ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznajllcego okreslony
obszar za form~ ochrony przyrody.
N IE DOTYCZY

12 Lista sprawdzajllca poprawnosci wykonania cz,£sci graficznej.
Lp .

Wyszczeg6lnienie

Nie~

Tak'

2

3

4

I

1
2

3

4
5
6
8

Cz~ sc

grafi czna zo stala wykonana na mapie topografi cznej w
skali 1:l 0 000, a w przypadkuj ej braku - w skali 1:25 000.
Oznaczono grani ce obszaru proponowanej aglomera cj i (obszar
obj ~ty i przewidzi any do obj«cia zasi«giem syste mu kanalizacji
zbiorczej ).
Oznaczono znajduj ~ce si~ na terenie aglomeracji oczyszczalnie
sciek6w kom unalnych, do kt6rych odprowadzane (b~dz
odprowadzane b«d<0 s~ scieki komunalne.
Oznaczono gran ice administracy:j ne gminy zgodne z danymi z
panstwowego rejestru granic.
Oznaczono granice stref ochronnych uj ~c wody obejmuj~cych
tereny ochrony bezposredniej i tereny ochrony posredniej .
Oznaczono granice obszar6w ochronnych zbiomi k6w w6d

Nic
dOlyczyJ

.I

X
X

X
X
X

-

X

Zn akiem "X" za znaC:lYC wfasciwq odpowied z.
II

7

sr6dhtdo wych.
Oznaczono granice terenow obj «tych formami ochrony przyrody
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. oochronie
przyrody lub obszarow maj 'l.cych znaczenie dla Wsp6Inoty,
znajduj'l.cego si« na liscie , 0 ktorej mowa wart. 27 ust. 1 tej
ustawy.

X

8

OkrdJono skaJy planu w formie liczbowej i liniowej.

X

9

Cz,<se graficzna mapa zostala podpisana przez osoby
upowaznion'l. do reprezentowania gminy (gminy wiod'l.cej)

X

Zaznaczenie jednej odpowiedzi "NIE" swiadczy 0 niewlasci wym wykonaniu
zal'l.cznika graficznego do wniosku 0 wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak
wykonany dok ument - mapa jest nie moze bye podstaw'l. do pozytywnego
rozpatrzeni a wniosku. Za1'l.cznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi "NIE
DOTYCZY" mog'l. wyst'l.Pic j edynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upowa:inionej do reprezentowania
Wnioskodawcy

(data, imiy i nazwisko / pieczyc im ienna/ podpis)

{Qiecz,<c Wni oskodawcy)
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