
Projelil

Z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zai\vieldzony pl zcz .......,.....,...........

IJCllWAŁA NR
RADY MIE,ISKIEJ \\/ NYS|[

z drria ....,....,,....,.... 20l 8 r.

\v sprawie olircślcni:r zasarl uc|ziclania dot.lcji cclo\r,ej z lrrrrlżcttt Gnliny Nysa na dofinanso\Yźrnic ZAdłń
związanvch z och roną po\l,ictrzźl

Na podsta\Ą,ic ań.7 ust. lpktl, aft. l8 ust.2 pl(t l5 ustau,y zdtlia 8 nlarca ]990 r, o sarllorządzie

gnrinnyil (Dz.\J. z20|1r. poz, |875 i 2232, alaz z20l8r, poz. l30) oraz art,400a ust, lpkt21,
iu iuri. ą03 ur,.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r, _ plarvo ochrony środowiska(Dz.U.z20l7 r. poz.5l9.

785, 898. l089, l529, l56ó, l888, 1999,2056i2290 oazz20l8t. poz.9i88) Rada Miejska rvNysie

uchrvala, co następuje:

§ l. określa się zasacly udziclallia dotacji na dofinansolvatrie kosztów inwestycji zr.r,iązanyclr

, ui:l,ro,,ą polvictlza, obcjlnu]acc wszczcg(llności krylclia rv;,borr: inrvesLycji do dofinanSo\Yaltia. tD'L)

postępow;nia rł,spt.arvic Lldzięlania rlotacji i sposćlb jcj rozliczania, zawaltc w,,Regulanlinic udzielania

,lotacji celowej z budźctu Gminy Nysa na dofinansowaIric zadań związanych zocht'otlą porvictt'za".

stano\\,iący1-11 zalączni|< do rrinicjszej ucllrvaly.

§ 2, Wyl<orranie uchlvaly porł,iel,za się BLtrrnislrzorvi Nysy,

§ J,,tl.aci nloc uclrrvała nr XXXIII/526/I7 ltady Mie.jskicj lvNysie zdnia ? nralca 20l7 r. (Dz. Orz.

Wo.j_ opol, poz, ti l2 i 2308) rv splarvie olitcślcnia zasad udzielania z budżętu Gminy Nysa dotacji celorvej na

tlo1illatlsorvanic zmiany systct1,1tl ogrzcwaniir na proel<ologiczne.

§ 4, Uchrva]a pocllega og,loszcniu lv Dzienniktt Urzędol,ynr Wojcrvództrva opolsl<iego oraz na sl1,onie

illtefnetowcj t}iulctynu lnlbrnlacji PLrblicznc j U|zędu Micisl<icgo u,Nysic.

§5. lJchrvala rłchotlzi rr,ż),cie po uplyr.vie ]4dni od dnia ogłoszenia rv Dzięnniku Urzędorł'Yrrl

Wo_icwódzlwa OpolsI<icgo.
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7-altlczllik do l,Jclrlvaly Nl

l{ady Micjsl(icj w Nysie

z drria 30 stycznia 20l 8 r,

Rcgllanrin udziclania dotncji cclowcj z bltdżetu Gnliny Nysa na dofinansowanie zadzń ż\yiązanych
z oclrroną poNictrza

Rozdził| l,
Wllunlii i lil.ytcria udzicllnia tlotacji

§ l_ l. okrcśla się Zasady tldzielania clotacji cclowcj z bLldżetu Grrliny Nl,sa na dollnansowanie kos7tÓW

inrvcstycji zrviązanych z ochroną powictlża, obejnlujących:

l) Znlianę dolychcZaSowęgo źIódła ogrzewania opartego na paliwie stalym na ogrzervanie proekologiczne,

2) instalację kolclitol.órv slonecznych do podgrzcrvania rvody użytl<orvcj i/lubjako instalacji wsponraga]łcej

s) sl!lll cclltrJlll(g(, ogzcrr;rll ia.

), Za ogt,zcu,lIIic l1Iocl(olL,!iczlIę uzllrjc sic:

l ) oglzcrvallie gazolve,

2) ogrżewanie elcl(tlyczne.

3) ogrzervanie o lcjorve,

4) ogt,zer,valrie olcjowo-gazowc,

5) przyltlczcnic do nlicjskiej sieci cicplowniczej,

6) ogrzcwatlic z kot]ctlr na paIilvo stalc, spclniającylll nlininlutrl standard enrisl'jny Zgodlly Z 5 klasą Pod
\\lzglęclenr granicznych rvaltości cnrisji z-anieczyszczcli nolnly PN-EN 303-5:20l2. co potlvicIdZa

dokuIlcnt rvydany przcz jednostkę posiadającą \v ty Zak[esie akredytację Polskicgo CentrLttn

Al(tcdytacji, lutr irrną jedrlostkę al<rcd5,tującą rv Europic, będącą sygnatariuszen] wicloStl,ol1l]ego

1lorozutllicnia o rvzajcnnynr uznarvaniu al<rcdytacji EA (Eulopcan co-opelalion for AccleditaLion),

§2, ].Do kosztólv krvalifikowanych illwcstyc.ii zalicza się koszty powstałc po podpisaniu ullolł1'
1,1zyutlllIlir dorlcji. tj, koszty 1lonicsioIle na:

l) zakLrp i lllontaż no\vcgo źróclIa ogrzervania ti. l(ot]a gazowego, kotla clcktt,ycznego, picca

akllnlulacyjncgo, l<otla olejorvcgo, l<otla olcjolvo-gazo\vego, l(otIa na palirvo sLale spelniająccgo

r,rynlagania. o litól,ych llorva lv § ] ust.2 pkt 6.

2) rvyl<onanie \vcq,nętlzllcj instalacji ccnLIalncgo ogt,zcrvania rł,raz z niezbęclnyn] ll1atclialcl]l,

3) zakup i l1,]ontaż instalacji odnar.vialnego źródla cnergii tj, l<olcl<torów slonccznych,

4) zal<Lrp nlatclialórv orirz rl,ykonanie t,obót LlLtdowlanych związatlych bezpośredrrio z rea)izacj'4 zadzlnia
olięte go dolacją.

5) l(osz1 pź),lr]czcIria dcl sicci c Icktloctlc[getyczncj, gazowej, cicplorvniczej.

ó)rv zal<lesic rvykonania \\,cwnętfzne.j instalac.ji ccnlraInego ogt-zcwania. wc\,vnętlzncj instalacji cicplcj
\Vody Llżytl(owcj, dla podrrliolów, o któlych lr]owa w § j st. l pl(t l-rvykonanic instalac.ji lvervnętrzllcj

rv lokalu. natonliast dla podnliolólv rvylrlictlioll1,ch rv§ 3ust. lpl(t2ipkt3- \ł}I(onanie instalac.ji

rl cześciach rvspólnych.

2. I)o l'i lrans olvan irt rlic podlega:

l)zaI<up ur.zailzcti 1-1t,zcnośnych (tj. grzc_inikót1,oIe.jorvych ielel<trycznych, dnluchaw, klinratyzatol,i w

iinnych).
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2) I(oszt wykonania clokunlcntacji 1q,nragancj clo l,catizacji zadania tj. plojel<tu budorvlanego oraz

uzysl<ania nicZbędnych pozrvolct'l,

3. War-unkicnl niezbędrrynt do uzys](ania dotacji:

I 1 llł zIltiarrę 5}§l(lllLl og17C\Vallia jcSt:

a) tl.rva]a likrviclacia. z Zi\slżeżcl.ię|l] lls|.4, dotycIlcZasorvcgo tlicckologicznego źróclla ogtzeu,lnia

tl. rvszystl<ich dot),chczas slużź}cych ogt,zcrvaniu piecór,r,i l<otlórł,opalanych:

- \\,ęglenl bILll]irtllyll oraz palirvatli stalynli plorl tlkorł,a n ),nl i z wykolz),slaniem tcgo węgla,

_ fiulcn] i llotol(ollccntla|cnl rvęglorvynr, tj, palirvanri o uziarnicniu nlnicjszynl tliż 3 mlll.

_ palirvani stal),nli plodtlliowany nl i z wykolz),sta tr ictl nrulów lub flotokoncentlatórv rvęglol,r,ych,

- pali\Ą,allli stalynri proclttkowanynl i z rvęgla l<anlienncgo, rv których zawaftość fl,akcji o uziarnieniu

nrnicjszytl niż 3 nlrrr jcst większa liż l50ń,

- drervncnr i biontasą ilrzcrvną, któIl,ch rł,ilgotność rv stanic loboczylll przckracz,a 20%y

b) nieliol.zystanic rv latacll Lrbicglych Zdotacji z bLlclżc(u Cminy Nysa na itl\,eslycjc Z\\ iąZallc

z ntodclnizaci;1 systelrlu ogfzc\!illlia na llierrtchonlości o$ętcj r,r,nioskicnr,

2) na żakup i zainslalorvanie kolcl<tot,órv sloncczrll,ch clo podglzcrvania rvody użytkorvcj i/lubjako instalacji

rvs ponl agrrjąccj syslct]] ccIrtraltrcgo oglzcwaniŁi jest posiaclanic jcdncgo z pt,ockologicznyclr systenló\v

ogir"*,onlo. ó ti,iq,ch n,n.,,o ,r,§ l Llst. 2, a l,przypac1l<u posiadania nicc1iologicznego źródIa

o;Ize\\,allia _ tnvala jego likwiclacja, Z Zasllzężęniem ust,4, lub WylIiana na ogfzewal]ie pt,oekologiczne.

4, od zasacly trrvalcj lilirvidacji nicel<ologiczncgo ogrzcrvallia opal1ego na palir.vie stalynl nloŻna odstąpiĆ

lv pl,z.vpac1l<u;

I) piecór,v ka1,1orvych" pod rl,arulrkictl 1f\\,aIcgo tlstltlięcia polticzcnia picca z przervoclel'n l(0l1'] i|']o\Ą/)'l1]

poplżcz żan]ulo\\,anic rvlotćllv l<onlilrou,ych.

2) konlinl<órv ol]alanych lvylącznie drcrvlrcnr i biotlasą d|zcrvną, slanowiącycl] dodatl<o!r,c zr,ócllo

ogt,zeu,ania,

§ J. l. l)o ttbicgarlia sic o clotację upt.arvlriottc są podnrioty niezaliczone do sektora finirnsórv

pubLiczn"vch. rł rozulrriclriu przcpis(lrv ustawy Z dt]ia 27 sicrpnia 2009 r,. o finirnsach pUblicznyclr:

1) osob1, l'izvcznc.

2) rvspólnoty n ieszl<ąll iowe.

3) osob1, pl,arvnc nicdziala jące \\, cr:lu osiągnięcia zysl(u,

2. Poilnrioly rvytlliclliolrc w LlSt, I lllLlsZą 1losiaclać tytLrl prarvtly clo nicrrtclronroŚci zlokalizorvancj nn

tcrcnic ()nliny N!sa. na kLórcj I.calizorvanc bęclzic zaclanic, 7 zL\SL1,7,ęż,enicll1 iż !v t)fzypadliu \Ą'Spólnol

nlicszlianiorrlclr lvat.unek tcn ozrlacza zarządzttll ic pt,zcz rvspólnotę rrieruchomością, na l<tórej rla być

t,cal izorvatla in\\,cstycia.

§.l, l, \Vysokość clotacji na dollnatlrsou,anic l<rl,a li ll kolvarrych kosztóu, in\\,cst)'cji. o l(lón'cll

lllo\\,a \Y § 2 tlst, ]\vyllosi:

1) dla osób irzl,czn1,6]1;

a) lil<rł,icłacja picca lLtb l<otla c.o. iZainstalo\v.lllic ogrzcrvania, o l(tófyn l]']o\va rv § l ust.2 pl(t 6,50'7,
koszr(lw krvalilll<clwanych ponicsionych na rcalizację inwcstycji, jednal< nie więcej niż 3.000 zł,

b) Iil<u,idacia picca ILlb liot]a c.o. izainstalowanie crgrzervalia, o hórynr flowa
,,v _S l Lrsi.2 pl(t j i 4 _ ó(),ż, l<oszkirv l<u,a li ii korvanych poniesionych na t,ealizację inwestycji. _]ednak

nie rvięcr-,j niż 4.(}()() zl.

c) liktl,iłlacja pieca lLrb liotla c,o. i zainstalolvanic oglzervitnia. o I(tólfnl molr,3

rv § l usi,2 pkt l i2 _ 70,ż, l<osztórv l<rva Ii li l<owanych ponicsionych l]a leaIiZację inwcst,vcji, jcdnalr

nic lvięcc,j niź 5.00() ,Zl,
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c1)likl,idacjapiecalubliotlac,o,izainstalorvanicoerle_lvall]1,.o^]<tólryllltllorvaw§lust,żpkr5,70ol,
kosztólv kl,ali il l<or,vanvch ponicsionych na rcrlizację inlvcstycji,jctlna|< nic więccj niz 5'{)(}0 zl'

c) zakup i nloniaż kolcktoróN sloncczItl,cll 5()%t Wartości inrvcstl,cji, jcrlnak rlie u,ięccj niż 2,000 Zl,

2) cllr pozostaIych podniotó\\,rvyttlicllitlnyclr \\,§ j u§t, l - 3{l'ż, lioszrórv lirvalifi korł,a nyclr 1loniesionych

'',,. 
li^lir".'j. i,,".,.r5 cji_ jcr,lrrlli Iric rr ięccj niż 5,0(lll ?l,

2.Do1llransorvanicllazal<ullirrton[ażlioIcktoI.órvsloncczt,t;,chnloI,1towanychrvzrviązkuZcZl1,]!aną

"g,;r"ń; ;,r;r,.;jc się niczależnie od dolacji rra nodcrnizację ogt,zcrvanio,

3, Jcżeli in§,cstycjrr. o l<tórej t,tlor,va rv § l ust, 1 ninicjszego I{euulanlinu, dofinansowana jest r,órvnicż

z illtlvch źr-óilcl publiczrryclr, to ią",no l(\yota ","",iki,h 
uclzielorlych dotacji, \\lIaz

, ,r,,l,,,,i,, ccloi,ll z," i,.n,tl,;" t,",l;l"r'n,""i'ć"",'*i,, "i",",,,, lrt,z,,llli,cz)'" ,,':tlkorrilr;ll 1,o:zti'rr

i ,"".iv.ii tlJol:tltltcltlor|alt)clr l'rktrtrrnli VA I ltll, Llcl]1,1lliJIllI,

lloztlzill 2,

1'ryb poslępor|irnil ry sprltl,t,ic utlz,iclirniir tlotacji isptlsób jcj rozlicz-ania

§ 5. l, l)oJllriur ubicglti;lcv siq (, rlJziclclric dUlij"ji /obo\!ir7]lr1, icst do Zlożenir \vnio5l((l o ttdziclctlii

Jotreji. \Ą rriose ll lrllcży zIoż1 c ,,l7('].'l,ri",p"""i" lr rcrliz,r,ji i"iu"r}.',1i, o litót,cj lnorvl rv § l Llst, l ,

2,, Wniosek sklacla się rltct'tl'lillie od l rvt'ześrria r1o 31 paŹclziernika roku pollr-zcdzającego roli'

," r.ń,u,.],",.," Lrrj LealizolvaIra in\ye5tycja, z żast[z,eżcnicIlr llst, 3,

]. Dla irlrvcsl_vc_ii. l<tól,ych lcalizacja platrorvatlit icst rt 20l8 rol<u, tla[rór lvniosl<óri, otllrcdzic sic od

l l<rvictnia rlo 3 l nraia 20l 8 l,

4, Do rvniosku. o któD,llt 1,1lorva lv tlst, ], nalcży dolączr,ć:

1) ośrviadczcnic tl posiaclttlynl lyrllle 
, 
pl,x§ l1ynl 

___l:,_^,)]od"n'" 
lieruclrorrrością lub odpis

z l<sięgi rvicczystcj z ostirtlllch LlŹcch rrlicsięcy poprzcclzających datę złożcnia wniosku (nie dol),cry

u,spóI not nl icszlianiolr,),ch),

]-) zlocle ulaścicicla nieruclrotlości na rcalizację zadania oliętcgo rvniosl<ictl, rv 1lrzl,padku gcly

-',,i,l,,rr,,,,r.".., 
rri,, jc:t rr lllścicicl",ll llict,ttcltoltll,ici,

illtrlclt lol,ttt rvsllólrr,,po ,uIlJl"i,r nicn,cl,l'_,nrości:t, - żso(I(, \\s7\5lI(irlt tlprrrvlriollyclt Iul, l)i\cllllle

ośu,iaclczeniervnioskoclari,cyozgodziervszystkichup,a.łnionychlllr.calizlcjęzrdanilrobjętego
rr ltioskieItl,

4) rv 1lrz;,pacll<lr wspóll1ot ll1icszlianiorvych - uchrvalę wylaźającą zgodę rvlaścicicli na tealizację in\\,cstyc,]l

obiętcj rvrliosliicrll,

5) lv przypac1l<u rvspólnoL nl icszI<an iorv,vcb - tlcIrlvalę o rvybotzc zarządtt \vspóllloty,

,'11lo7rri'lt.tti..ll.bllLl\'\\'c]rrbzgl.,szclriclill'ctbttdorrLttt)cllllic\\yln.lg3j4cycl]IJoZ!!Ul(.l]iJll'l
hrldorn,c (z itllotnraclą 

" ","*"i"ii""i" 
sprzccis,u plzcz Sta[ostę Nyskiego) - dotyczy o8,r,7ewallla

goror.,"go.

5. Wniosck N|az z \vyl,]litgallyllli zalilcznikarrri nttleż,5, zlń,yć w Urzędzie Miejskin rv Nysie lLrb przeslać

na adrcs: Ulząrl lłi"lsti ,v 1.1ys'i}"] ul:ffij;j;.;;,i;";i_ioó Ń,yr^. Za daLę zlożcnia wniosku uważa Się Clatę

r,vplyrvu rJo Urzęclu Mic.jsliicgo w Nysic,

(l'Zlożcnierr.nioskunicjestrówlloznacznczPr,z),znanicnlclo|acii.

7, N lllżypadl(u zlożcnia niel<onlplctncgo wniosk ,__rv.ni,oskoclarvca zoslanic \vczwan), do jego

LlzLtllelnienia, a rv przl,pacll<Lt rr,"I.,, )"ri,]r","",iIa się clo ryczrvirniir rvc rYskazanym ternrinic i lv oclporviecltli

sllt,.ul,. rr nio:,cl< l)t';/(,j1,1llic i"'z r'r,znllttzcltl,t,

tj'WniosltiodotŁlcjęlozpatlywarlcsąlr'cdlLtgkolcjlrościichzlożcnia,dowysokościślodkótv
t;nu,lsor"1,.tt zabczpiccz<lnych nil |,ell cel w danynr roktt b dźcto\vylll,
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9. W oc]nicsicnilr clo rvnioskólv, o l<tórych tlorva rv § 5 Llst. 3, \\,plzyt)adl<u \vyczct,paIria Się ślodkó\\,

iinalrscrv,yclr przeznaczonl,ch l]a dotacje w 20l{ł foliu. zatrł,ict,clzonc wniosl<i będą leaIiZowalle rv 1lict'rvszej

ltolcjnośc:i w następllyl,l,] t,oklr. o ilc rv buc]żecic Gnrirr1, Nysa będą zaplanorvane na tetl ccl śt,odki,

10. Decyzje o przyzlraniu dotacji podejmujc BuI,nisllz Nysy.

l l, Rozstr.zygnięcic o przyznalriu bąclź nieprzyzrraniu clotacji, o l(tófyn tnowa W USt. l0, niejcst decyzją

arlnlinistracyjna w iozlttllic1.1it,t przcpisórv Ko(]cksu postępo\vania adnlinistlacyjncgo i nie 1lrzyslugLlie od

llic_uo odrvoIanic,

§ 6. l. PoZ)ĄyWl.1c rozpatrzctric rvniosku. o l<tól,ytll lrrorva rv § 5. stanorvi podstar,vę clo zarvallcia ulllolr}'

dotacji pomiędzy Grrliną N;,sa a rvniosl<odarvcE.

2. Urząr1 Miejski rł,Nysic zarviarlatlia pisetlnic, tclclbnic7nie lub nrailou'o u/llios|ioda\Vców

o 1llzl,znaniu clotac ji,

3. K\\,ota dotacji rrl,placana jes1 na \vskazaly rvc rvlicrsl<u rachunek bankor,lry lub rvkasic Ulzęc'lir

Miejsltiego rv N;,sic.

,l.,fct.tlin rvl,platv clotacji uslalotly zcrslanic rv potlpisanci tln]o\vic pl,ZyZll!1llia dotacji, o litórcj nor!a
rv Llst. l. z Llu,zględrlicnient § 7 ust. l.

§7. l. Dotacja zostatric rvy1llacollir po zakotlczclliu Icalizacji inlvcsLycji ipl,zcdlożenir,r dol<utrrclrtórr'.

o których nlorva u, ust, 2.

2. Poclstarł,ą 1,ozliczcnia dotacji trędą;

l) ucloIilLtlcntorvan(] kosZt), i1-1wcstycji _ lakttll),, rachLtnki rvystarvione na rvnioskodarvcę po dacie

podpiSallia lltllo\v),.

2) prctol<ól odbiolll 5),stclIu ogt,zcrvatlia procl(ologiczncgo przez u;lt,arvniolle osoby lubjednostl<i,

3) clol<unlcnt potlv ic l.clza_jąc1, lil(\\,idację dot),chcZaSo\\,cgo zródla ogrzcrł,ania \VyslaWiony przez l<onlillilrl'z.l

lrrb 1ll.zc<lsiębiorcę rlokonr.ljiiccgo del,]l0lltażu, a rv p|zypadl<u dcllrolllażu silalni rrlasnynli -
clokLlnlcntację lblograficzną Zdcnlonto\Yancgo picca bądz liotla lLlb doI<rinlctl1 PolwicldZcjqc)
zlonrorvan ic clotl,chczasorł,cgo zlódIa ogźc\\,ania.

l') op,nia 1,ornirrillr,:lia - dotr cz1 u,ytllilll; ogl,zcrliltlia tla gazorłc.

5) protol<ćll próLll,szczclności instalacji po zan,]ontowaniu liotla gazou,ego.

_3,Cluina N;,sa zastrze!]a sobic platvo żądania ol(azania dodatliorvyclr doI<umentórv. innych niż

rvyt,ll icll iolrc u, Ltst, 2. niczbędnych do rozliczenia zirdallia iuznani;l go za;lrarvidlorvo zrcalizorvalle.

4. Po Zlożcniu 1ll,zcz rvniosl<odarvcę dokllmcntów do loZIiczcnia dotacii, upo\\,ażnictli llt'zcz l}ttI'tllisLrze

Nysy pt.acou,nic1, tJrzędu Micjsl<icgo rv N),sic nlogą l]rzcplowadzić kont1,olę sprarvc'lzającą l'calizlcię
dolinansorvanej inwcst),cji, rv cclu sllrawdzenia ugodności lcalizacji zadania z zawaltą ul11ową.

5, Niczalcżnic od l<ontloli, o kt(lt,cj trlorva w us|.4, Gtrrina Nysa Zastrzcga sobie prawo przellrorvadzenia

kontroli:

l) przcd l,ozpoczęcierrl irrrvest_r,cji i na l<ażclynl ctapic.jc,j rctlizac|i,

2) sposoblt cl(sploat.lcji norvc,qo źrildla og|zcrvatlia rv tcrnlillic 5 Iat od datl,plzJznania dotacji.

6, W przypacll<u strvicI,dzcnia \Ą,yl(ol,zyslania dotac.ji niczgoclnic z zirsirdirl]']i tlinicjszcgo Il,cgulanrinu lub

rv pr.zyllaclI<u tliccitrlrz;,mallia warunl<ólv zarvitrtci unrorr,,v. udzicloną dotacja podlcga ZWlo1o\\'i wlaZ

z llalcżnynli otlsctkanli jali dla zalcgIości podatl<orvl,ch,

lł.ozłlzill3,
postanolvicnia lrońcoryc

§ ll. l. Bur.nlistr.z Nysy okicś!i :v drodzc zavądz,cnia ,,vzol1: rvniosl<órv. lnórv, ośrviarlczctl

i l]lotol(oló\Y oclbiorLl inrvcstycji. l<rćl|e bcdą ollorYiązyrvać podn,]iot),trbiega.iącc się o dotacię celo\Vą,

2, Wyrlzial lllcl,vtol),czlly tJrzędu Micjsl<icgo rv N"vsie 1lrorvadzi rcjcstr uclzielonl'ch dotacji cclorvvcll.

ld: Dj D7CC I ]-CB0l]-,tBF,]-9I 
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3, Wydzial, o któr1,ll lllorva
Lrclziclonych rlotacj i ccIor.lych.

Id: D5D7CC l3,CB()E--l L] I'j-9 lAC-9D6lj9l]722l 0l', I'rojckl

rr,ust,2. sklada Burnristlzowi Nysy roczle Spn§lozdanic dotycżące

",:ii:f,łi;,ł:łt'k"
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