
Załącznik  
do Uchwały Nr XXII/158/16 

Rady  Gminy Dzierżoniów 
z dnia 31 marca 2016r. 

 
Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, 
ze środków budżetu gminy 

 
§ 1 

1. Celem  niniejszych zasad jest wspieranie przedsięwzięć, zmierzających do poprawy stanu 
środowiska poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które 
zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich 
do wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup lub 
zakup z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia 
ścieków bytowych z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, 
gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub, których podłączenie 
do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, 
bądź ekonomicznie nieuzasadnione. 

3. Poprzez dofinansowanie rozumie się udzielenie dotacji przez Gminę Dzierżoniów 
ze środków budżetu gminy, na rzecz wnioskodawcy na warunkach określonych 
niniejszymi zasadami. 

4. O dofinansowanie przedsięwzięcia mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele (w tym 
wspólnoty mieszkaniowe) lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla której będzie 
realizowana  przydomowa oczyszczalnia ścieków, pod warunkiem zameldowania 
przynajmniej jednego właściciela lub posiadania adresu siedziby firmy wnioskodawcy 
w danej nieruchomości w dniu złożenia pisemnego zgłoszenia zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszych zasadach. 

5. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w pkt 4, znajduje się we współwłasności wymagana 
jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych 
lub uchwała wspólnoty mieszkaniowej na realizację przedsięwzięcia. 

6. Dofinansowanie przedsięwzięcia udzielane jest tylko raz dla danej nieruchomości. 
7. Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowania budowy jednej oczyszczalni, 

która będzie obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość. 
 

§ 2 
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia 

z budżetu gminy będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok. 
2. Wnioski będą rozpatrywane do momentu wyczerpania się środków finansowych 

zarezerwowanych na ten cel w uchwale budżetowej. 
3. Datą decydującą o uprawnieniu do otrzymania w danym roku budżetowym wyżej 

wymienionego dofinansowania jest data podpisania protokołu końcowego odbioru 
przedsięwzięcia – nie później niż do 15 grudnia danego roku. 

 
§ 3 

1. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, może uzyskać 
dofinansowanie w wysokości do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów 
(brutto) na zakup  lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków 
obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż: 
 
 
 
     



kwota 
dofinansowania 

[zł] 

liczba osób obsługiwanych 
przez przydomową 

oczyszczalnię ścieków 
5 000 do 6 

5 500 od 7 do 8 

8 500 od 9-12 

9 000 od 13-16 

10 500 od 17 do 25 

11 800 od 26 do 32 

12 900 od 33 do 40 

14 000 od 41 do 50 

 
2. Dofinansowaniem objęte są urządzenia zakupione i zamontowane po dniu wejścia w życie 

niniejszej uchwały.   
3. Dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie urządzenia nowe posiadające oznakowanie CE 

oraz certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 12566 - 3, wydaną przez producenta, 
potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczonych ścieków i zapewniające poziom 
oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa. 

4. Dofinansowaniu nie podlegają: 
a) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni 
ścieków, 

b) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę, 
c) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji 

i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa. 
d) koszty zakupu gruntów, 
e) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych, 
f) koszty konserwacji i eksploatacji oczyszczalni. 

 
§ 4 

1. Wnioskodawca składa wniosek do Wójta Gminy Dzierżoniów o dofinansowanie 
przedsięwzięcia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych zasad, w którym należy 
określić: 

a) informacje o wnioskodawcy, 
b) miejsce lokalizacji przedsięwzięcia, 
b) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowana jest 

przydomowa oczyszczalnia ścieków,  
c) określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie realizowana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków, 
d) informacje o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków, 
e) wstępny koszt przedsięwzięcia,  
f) planowaną datę wykonania przedsięwzięcia, 
g) dane właściciela konta i numer konta, na które ma zostać przekazana dotacja. 

2. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć: 
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, dla której zostanie 

wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (np.: akt notarialny, odpis z KW, 
wypis z rejestru gruntów), 

b) mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków, 
c) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Dzierżoniowskiego            

w przypadku nowobudowanego budynku wraz z przydomową oczyszczalnią 
ścieków oraz w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę, 



d) pisemne potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie braku 
sprzeciwu wobec złożonego przez inwestora zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 
do 7,5 m3 na dobę; w przypadku niewniesienia sprzeciwu oraz niewydania przez 
starostwo ww. pisma o braku sprzeciwu, w ciągu 30 dni o dnia złożenia zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych, należy dołączyć potwierdzenie przyjęcia 
przez starostwo złożonego przez inwestora zgłoszenia, 

e) pozwolenie wodnoprawne wydane przez  Starostę Dzierżoniowskiego jeżeli 
budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, zgodnie ze szczegółowymi 
przepisami, 

f) jeżeli nieruchomość, dla  której ma być realizowana oczyszczalnia ścieków, 
znajduje się we współwłasności - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli albo 
współużytkowników wieczystych nieruchomości, lub uchwałę wspólnoty 
mieszkaniowej na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu  właścicielowi, 

g) pisemną zgodę wszystkich właścicieli terenu, na którym ma być zlokalizowana 
oczyszczalnia ścieków na posadowienie, zainstalowanie oraz użytkowanie 
oczyszczalni ścieków na określonej działce. W przypadku, gdy oczyszczalnia 
będzie zlokalizowana na więcej niż jednej działce, stanowiących własność 
wnioskodawcy należy dołączyć dokument, o którym mowa w ppkt a), dla tych 
działek.  

3. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, złożonego przez przedsiębiorcę, 
dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, zgodnie 
z warunkami określonymi w Rozporządzenia Komisji (WE) 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 dnia 24.12.2013 r., s.1), 
wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć: 
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 

i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, 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, 

b) inne informacje wynikające z rozporządzenia 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.) na formularzu stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia oraz sprawozdania finansowe, o których mowa 
w rozporządzeniu. 

4. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, złożonego przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, dla 
którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w sektorze rolnym, 
zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzenia Komisji (WE) 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 dnia 
24.12.2013 r., s.9), wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć: 
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 

i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, 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, 

b) inne informacje wynikające z rozporządzenia 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) 
na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia. 

5. Przedsiębiorca, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszych 
zasadach, może otrzymać pomoc de minimis, o której mowa w pkt 3, jeżeli wartość tej 
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez 



przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200.000 EUR, a w przypadku 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w sektorze transportu drogowego 
towarów nie przekracza kwoty 100.000 EUR. 

6. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów 
rolnych, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszych zasadach, 
może otrzymać pomoc de minimis w sektorze rolnym, o której mowa w pkt 4, jeżeli 
wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis  otrzymanej przez 
przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 15.000 EUR. 

 
§ 5 

1. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia będą rozpatrywane według kolejności 
ich składania. 

2. Komisja dokona oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie 
spełnienia wymagań niniejszych zasad, na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 
do zasad. 

3. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wynikach oceny jego wniosku,  
tj. o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku. 

4. Po pozytywnej weryfikacji zostanie podpisana z wnioskodawcą umowa o dofinansowanie 
przedsięwzięcia. 

5. Umowa o której mowa w pkt 4 w szczególności określa: 
a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin 

wykonania zadania, 
b) wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania i tryb płatności; 
c) tryb kontroli wykonania zadania, 
d) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 
e) przyczyny i termin zwrotu udzielonej dotacji. 

6. Wnioskodawca, którego wniosek został odrzucony może ponownie złożyć nowy wniosek 
o dofinansowanie  przedsięwzięcia, spełniający wymagania niniejszych zasad. 

 
§ 6 

1. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wnioskodawca zgłasza 
pisemnie zakończenie realizacji przedsięwzięcia na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszych zasad, wraz z następującymi dokumentami: 

a) kserokopią faktur/rachunków (oryginały do wglądu), potwierdzającymi poniesione 
wydatki na zakup lub zakup i montaż urządzenia, 

b) certyfikatem/deklaracją zgodności z normą PN-EN 12566-3, wydaną przez producenta 
potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczonych ścieków. 

2. Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia sporządzony jest na formularzu, którego 
wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad. 

3. Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia sporządzony jest przez Komisję 
w obecności wnioskodawcy w terminie 30 dni, po pisemnym zgłoszeniu przez 
wnioskodawcę zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i podpisaniu 
końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia.  

 
§ 7 

W zakresie zasad i trybu zwrotu dotacji stosuje się ustawę  z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 



 
 
Załącznik nr 1  
do zasad przyjętych  
Uchwałą Nr XXII/158/16 
Rady  Gminy Dzierżoniów 
z dnia 31 marca 2016r. 

 

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia 
 
w ramach zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy 
 

1. Informacja o wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko lub nazwa: ……………………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………………................ 

Seria i numer dowodu osobistego: ……………………………………………………………................. 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………................. 
 

2. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia: 

miejscowość …………………..…, ul. …………………..…., nr domu ……………………………… 

numer ewidencyjny działki(ek): ………………………………………………………………………... 
 

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowana jest przydomowa 

oczyszczalnia ścieków (właściwe podkreślić) : 

a) własność, 

b) współwłasność, 

c) użytkowanie wieczyste  
 

4. Określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie realizowana przydomowa oczyszczalnia 

ścieków (właściwe podkreślić) : 

a) budynek mieszkalny jednorodzinny, 

b) budynek mieszkalny wielorodzinny, 

c) inny budynek – jaki ? …………………………………………………………………………… 
 

5. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków: 

a) rodzaj technologii  …….…………………….….…………….…………………………............. 

b) wydajność [m3/dobę]   ………………………...………...………………………………............. 

c) liczba osób korzystających z oczyszczalni…...………………………………………….............. 

d) ilość obsługiwanych budynków …………………………………………………………............ 
 

6. Wstępny koszt przedsięwzięcia: ………………...………………………………………............. 
 

7. Planowana data wykonania przedsięwzięcia: 

data rozpoczęcia:……………………………….., data zakończenia: …………………………………. 
 

 

 

 



 

 

 

 

8. Dane właściciela konta i numer konta na, które ma zostać przekazana dotacja: 
 

                          

 

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta : ………………………………………………………… 

Adres właściciela konta: ………………………………………………………………………………. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z „Zasadami udzielania i rozliczania dotacji 

celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy” i są mi znane warunki określone w ww. 
zasadach. 
 
 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty*: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, dla której zostanie wykonana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków (np.: akt notarialny, odpis z KW, wypis z rejestru gruntów), 
2. Mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków, 
3. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Dzierżoniowskiego w przypadku nowobudowanego budynku 

wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę, 

4. Pisemne potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie braku sprzeciwu wobec złożonego 
przez inwestora zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę. W przypadku niewniesienia sprzeciwu oraz niewydania przez 
starostwo ww. pisma o braku sprzeciwu, w ciągu 30 dni o dnia złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych, należy dołączyć potwierdzenie przyjęcia przez starostwo złożonego przez inwestora 
zgłoszenia. 

5. Pozwolenie wodnoprawne wydanego przez  Starostę Dzierżoniowskiego jeżeli budowa oczyszczalni 
wymaga jego uzyskania zgodnie ze szczegółowymi przepisami, 

6. Jeżeli nieruchomość, dla  której ma być realizowana oczyszczalnia ścieków, znajduje się we współwłasności 
- pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych nieruchomości, 
lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu właścicielowi. 

7. Pisemną zgodę wszystkich właścicieli terenu, na którym ma być zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia 
ścieków na posadowienie, zainstalowanie oraz użytkowanie oczyszczalni ścieków na  określonej działce. 
W przypadku, gdy oczyszczalnia będzie zlokalizowana na więcej niż jednej działce, stanowiących własność 
wnioskodawcy należy dołączyć dokument, o którym mowa w pkt 1, dla tych działek.  

 
Uwaga! 
Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione na zakup lub zakup z montażem wyłącznie nowych 
urządzeń posiadających oznakowanie CE oraz certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3, 
wydaną przez producenta potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczonych ścieków i zapewniające 
poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa. 
 
 
 

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

 podpis czytelny wnioskodawcy 

 

 

 
* Dokumenty wnioskodawca składa w formie kserokopii i przedkłada do wglądu ich oryginały 

 
 



 
Załącznik nr 2  
do zasad przyjętych  
Uchwałą Nr XXII/158/16 
Rady  Gminy Dzierżoniów 
z dnia 31 marca 2016r. 
 

 

KARTA OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

LP Tytuł  

1. Nazwa wnioskodawcy  

2. Adres wnioskodawcy  

3. Rodzaj inwestycji  

4. Lokalizacja  

5. Typ czynności prawnej zezwalającej na 
realizację inwestycji 

 

6. Koszty realizacji  

7. Termin realizacji  

8. Maksymalna graniczna wartość 
dofinansowania. 

 

9. Czy na wnioskowanym terenie istnieje 
możliwość budowy sieci kanalizacyjnej? 

 

10. Czy do wniosku  zostały załączone  
wszystkie wymagane załączniki? 

 

 

 Komisja stwierdza, że planowane przedsięwzięcie kwalifikuje si ę/nie kwalifikuje 

się*  do dofinansowania ze środków budżetu gminy i wnioskuje o zatwierdzenie/nie 

zatwierdzenie* wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

 Przyczyny przyj ęcia / odrzucenia wniosku: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

Podpisy członków komisji: 

 
 
Dzierżoniów, dnia ……………………… 

 
Zatwierdzam/Nie zatwierdzam* 

do realizacji 
 

………………………………… 
 

 
 
 
*niewłaściwe skreślić 



 
 
Załącznik nr 3 
do zasad przyjętych  
Uchwałą Nr XXII/158/16 
Rady  Gminy Dzierżoniów 
z dnia 31 marca 2016r. 
  

 
Zgłoszenie zakończenia realizacji przedsięwzięcia 

 

 

………………………… 
    (imię i nazwisko lub nazwa) 

………………………… 

………………………… 
    (adres) 

………………………… 

               (numer telefonu) 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Dzier żoniów 
                                                                                                                ul. Piastowska 1 
                                                                                                             58-200 Dzierżoniów 
 

 

 W związku z zawartą umową o dotację na dofinansowanie budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków nr ………………………….. zawiadamiam, że w dniu 
……………………… zakończyłem realizację przedsięwzięcia. 
 
W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: 

 
1) kserokopię faktur/rachunków (oryginały do wglądu), potwierdzające poniesione wydatki 

na zakup lub zakup i montaż urządzenia, 
2) certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3, wydaną przez producenta 

potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczonych ścieków. 
 
 

 

 

 

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

     podpis czytelny wnioskodawcy 

 

  

 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 4 
do zasad przyjętych 
Uchwałą Nr XXII/158/16 
Rady  Gminy Dzierżoniów 
z dnia 31 marca 2016r. 

 
 

Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia 
 

W dniu …………………. komisja w składzie: 

1) ………………………………..; 

2) ………………………………… 

…………………………………… 

 

dokonała końcowego odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości: 

……………………………., dz. nr ……………, obręb …………….., realizowanej przez 

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

i stwierdziła, co następuje: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Strony wniosły następujące uwagi i wnioski: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Podpisy: 

 

 

Załączniki do protokołu: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


