
Załącznik nr 1 

Regulamin 

udzielenia dotacji celowej z bud żetu gminy na zadanie polegaj ące na likwidacji 
pokry ć dachowych i/lub elewacji zawieraj ących azbest z budynków. 

 

1. Gmina Marciszów udziela dotacji osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom 
prawnym oraz przedsiębiorcom zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej 
w Gminie Marciszów, do której posiadają tytuł prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne lub 
inwestycyjne polegające na likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na 
budynkach mieszkalnych lub gospodarczych.  

2.Udzielenie dotacji przedsiębiorcom następuje z zachowaniem kryteriów udzielania pomocy 
publicznej , w tym pomocy  de minimis. 

Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy udzielanej   na podstawie niniejszej uchwały nie 
może przekroczyć dopuszczalnej pomocy o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87,88 Traktatu do pomocy  de minimis 
(Dz.Urz.UEL 379 z 28.12.2006r). 

3. Definicje:  
1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem 

jednorodzinnym, jak również budynkiem wielorodzinnym, gospodarczym, 
2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć:  

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż 
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej,  

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze 
własnościowe prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej,  

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) - 
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych,  

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub 
w księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź 
prawomocne postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający 
dziedziczenie ustawowe lub testamentowe,  

3) pod pojęciem likwidacji rozumiemy rozebranie pokrycia z elementów azbestowych przez 
uprawnioną jednostkę, transport i utylizację odpadów przez wykonawcę posiadającego aktualne 
decyzje administracyjne zezwalające na transport odpadów niebezpiecznych do miejsca 
wskazanego w karcie przekazania odpadu.  

4.Wysokość środków finansowych na finansowanie działań polegających na usunięcie i 
unieszkodliwianie wyrobów azbestowych zostaną określone w budżecie Gminy. 

5. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT 
dokumentująca poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  

6. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów 
zawierających azbest w wysokości do 50 % ceny  usługi i nie więcej niż 2.000,00 PLN.  

7. Dotacji będą podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją 
odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji:  

1) rozebranie pokryć dachowych i/lub elewacji z elementów azbestowo-cementowych,  
2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
3) załadunek, transport i utylizację odpadów,  

  



      8. Dotacja, o której mowa w punkcie 6 może być przyznana jeden raz dla danego budynku przy 
czym dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze 
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

9. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą 
Marciszów a Inwestorem.  

10. Celem ubiegania się o dotację należy złożyć wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi 
dokumentami (oryginały do wglądu):  

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,  
2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na prace wymienione w ust. 

5 niniejszego regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę,  
3) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,  
4) informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest ( Dz. U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.).  
11. Wymogiem przyznania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach 

lokalnych na rzecz Gminy Marciszów.   
12. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków 

finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października  każdego 
roku. Kolejność realizacji następować będzie według daty  wpływu  kompletnych wniosków do Urzędu 
Gminy w Marciszowie. 

      13. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności 
ich składania.   
  
       14.W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia 
braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
       15.Kompletny wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dofinansowania ze 
środków budżetu gminy. 
 
      16.Wnioski nie zrealizowane w danym roku budżetowym ze względu na wyczerpanie środków 
finansowych  będą dofinansowywane w roku następnym.  
 

17.Wniosek do pobrania  jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Marciszowie oraz w 
siedzibie Urzędu Gminy w Marciszowie .  

 

18.Wójt Gminy Marciszów powołuje komisję ds. rozpatrywania wniosków.  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1A 

Marciszów………………………….. 

Imię i Nazwisko……………………………......................................... 

Adres zameldowania……………………….......................................... 

Nr telefonu…………………………………......................................... 

Nr dowodu osobistego………………… wydany przez.......................................... 

Nr PESEL…………………………………............................................ 

Nr NIP................................................................................................. 

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazana dotacja:  

..…………………………………………………………………………… 

 

 

Wójt Gminy Marciszów 

Ul. Szkolna 6 

58-410 Marciszów 

 

Wniosek o udzielenie dotacji z bud żetu gminy na zadanie polegaj ące na 
likwidacji pokry ć dachowych i/lub elewacji zawieraj ących azbest z budynków 

na terenie Gminy Marciszów  

 
Działając w trybie uchwały nr.................................... Rady Gminy Marciszów  z dnia........................... w 
sprawie  zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które  wykonały zadania 
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska  wnoszę o  udzielenie dotacji z 
budżetu gminy na zadanie  polegające na likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji* 
zawierających azbest na budynku mieszkalnym/gospodarczym* położonym na terenie  Gminy 
Marciszów………………………............... numer ................. 
 
Realizacja zadania polegała na: 
...….…………........…………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................…………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………....................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 



 
 
 
 
 
Oświadczam, uprzedzona/y* o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień, że: 
1. Budynek, w którym zrealizowałam/em* zadanie został wybudowany w........................roku i znajduje 
się na działce nr............................................................ 
2. Posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości. 
3. Zapoznałam/em* się z treścią i akceptuję postanowienia „Regulaminu udzielenia dotacji z  
budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających 
azbest z budynków na terenie Gminy Marciszów”. 
4. Zgłosiłam/em do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze zamiar 
rozpoczęcia prac związanych z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest. 
5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez upoważnionych pracowników 
Urzędu Gminy Marciszów. 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Marciszów. 
(*)niepotrzebne skreślić                                                           
……………………………………… 

                                                                                  podpis wnioskodawcy 
 
 
 

 



Załącznik nr 1B 

 

Umowa 

o udzieleniu dotacji z budżetu gminy  na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 
zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Marciszów  

 

zawarta w dniu ........................... pomiędzy Gminą Marciszów z siedzibą w Marciszowie, 

ul. Szkolna 6, w imieniu której działa: 

Wójt Gminy Marciszów - ............................................. 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy - ............................................................. 

zwaną dalej „Gminą Marciszów” 

a Panią/Panem ........................................................................................... 

zam. na terenie Gminy Marciszów, przy ul. .......................................................... 
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr:........................................wydanym przez:. 
............................................................................................................................ 

nr ewid. PESEL:............................................................... 
NIP:.................................................................................. 

zwaną/ym dalej „Inwestorem”. 

§ 1 

1. Inwestor oświadcza, że dokonał likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających 
azbest na budynku położonym na terenie Gminy Marciszów  w miejscowości 
………......................................... 

2. Inwestor oświadcza, że prace były prowadzone przez uprawnione firmy. 

3. Inwestor oświadcza, że poniósł koszty związane z utylizacją materiałów zawierających 
azbest w wysokości ...........................PLN brutto 
(słownie:..............................................................), zgodnie z fakturą nr:.................................... 
z dnia: ....................................... 

 

 



§ 2 

Na podstawie Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na 
likwidacji pokry ć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie 
Gminy Marciszów stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr............................................. 
Rady Gminy Marciszów z dnia.......................... w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 
osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące 
ochronie środowiska oraz w oparciu o wniosek Inwestora (imię i nazwisko) 
.........................................., Gmina Marciszów zobowiązuje się do refundacji części 
poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest w kwocie 
(.............................................................. :PLN brutto  (słownie ......................................) 

§ 3 

1. Inwestor otrzyma zwrot części kosztów poniesionych tytułem utylizacji odpadów 
zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji 
zawierających azbest, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, ze środków budżetu Gminy 
Marciszów po wykonaniu zadania. 

2. Przyznana kwota zostanie przekazana na nr konta wskazanego przez Inwestora: 

nr ....................................................................... /odebrana osobiście w kasie Urzędu Gminy. 

3. Zwrot kwoty dotacji winien nastąpić w terminie do 30 dni ,od daty przeprowadzenia 
kontroli, i odebrania prac . 

§ 4 

Inwestor wyraża zgodę upoważnionych przedstawicieli Urzędu Gminy  w Marciszowie. 

§ 5 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy dla siedziby Gminy Marciszów. 

 

 

 



§ 8 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Gminy 
Marciszów, 1 egzemplarz dla Inwestora. 

 

 

 

Gmina Marciszów          Inwestor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

Regulamin 
udzielania  dotacji celowej ze środków  bud żetu gminy na zakup i monta ż 

kolektorów słonecznych  . 
 

1. Gmina Marciszów udziela dotacji osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom 
prawnym oraz przedsiębiorcom zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej 
w Gminie Marciszów, do której posiadają tytuł prawny, zrealizowały zadania  polegające na zakupie i 
montażu kolektorów słonecznych. .  

2.Udzielenie dotacji przedsiębiorcom następuje z zachowaniem kryteriów udzielania pomocy 
publicznej , w tym pomocy  de minimis. 

Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy udzielanej   na podstawie niniejszej uchwały nie 
może przekroczyć dopuszczalnej pomocy o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87,88 Traktatu do pomocy  de minimis 
(Dz.Urz.UEL 379 z 28.12.2006r). 

      3.Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
a) Budynek- rozumie się przez to budynek wolnostojący lub jego część w zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, spełniający funkcję mieszkalną. 
b) Inwestor- osoba fizyczna prawna, lub przedsiębiorca. 
c) Kolektor słoneczny- odnawialne źródło energii przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody. 

4.Wysokość środków finansowych na finansowanie działań polegających na zakupie i montażu 
kolektorów słonecznych  zostaną określone w budżecie Gminy. 

      5.Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez Inwestora faktury 
(rachunku) za wykonanie prac i stanowi ć może do 30% łącznej warto ści poniesionych kosztów , 
jednak nie wi ęcej ni ż 500 zł na zakup i montaż kolektorów słonecznych. 
 
     6.Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu osobie uprawnionej części poniesionych i 
udokumentowanych kosztów zadania, po jego zakończeniu. 
 
   7.Dotację może uzyskać Inwestor, który spełnia następujące warunki: 
a) Zameldowany jest na pobyt stały na terenie Gminy Marciszów, lub prowadzi działalność 
zarejestrowaną na terenie Gminy. 
b) Jest właścicielem nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe bądź właścicielem lub 
użytkownikiem budynku,  w którym prowadzi działalność gospodarczą, położonych na terenie Gminy 
Marciszów. 
c) Zawiadomił właściwy organ o zakończeniu budowy budynku, w którym zainstalowano system 
grzewczy ( kolektory słoneczne), bądź dysponuje decyzją o pozwoleniu na użytkowanie tego budynku. 
 
  8.Inwestor w celu uzyskania dofinansowania ze środków budżetu gminy składa w urzędzie wniosek 
którego wzór określa załącznik do Regulaminu. Wniosek jest do pobrania na stronie Gminy Marciszów 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów.    
 
  9.Do wniosku o udzielenie dofinansowania Inwestor jest obowiązany dołączyć: 
a) Oświadczenie, że jest właścicielem bądź użytkownikiem budynku mieszkalnego lub budynku, w 
którym prowadzi działalność gospodarczą. 
b) Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Marciszów. 
 
    10.Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków    
finansowych  na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego  roku. 
Kolejność realizacji następować będzie  według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy 
w Marciszowie.  
 
     11.W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia 
braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia. 



 
      12 .Wnioski niezrealizowane w danym roku bud żetowym ze wzgl ędu na wyczerpanie  
środków finansowych b ędą dofinansowywane w roku nast ępnym.  
 
     13.W sprawie zakwalifikowania wniosku o dotację Wójt powiadamia ubiegającego się o  dotację 
oraz sporządza umowę dotacji.   
 
      14.Celem wypłacenia dotacji Inwestor obowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 
a).Oryginał faktury VAT za zakup i montaż kolektorów słonecznych . 
b) Oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że kolektor został    zamontowany 
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 
c) Nr konta, na które zostanie przekazana kwota dotacji. 
 
     15.Kwota dotacji zostanie przekazana w terminie 30 dni od przedłożenia kompletu        
dokumentów dotyczących wypłacenia odpowiedniej dotacji. 
 
     16.Dofinansowanie o którym mowa w niniejszym regulaminie, przyznaje się tylko raz dla danego 
obiektu. 
 
     17.Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli w okresie 5    lat  od 
odbioru robót Inwestor usunie kolektory s słoneczne lub w ciągu 5 lat od udzielenia dotacji zerwie 
umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz poda nieprawidłowe dane do   wniosku. 
 
     18.Wójt Gminy Marciszów powołuje komisję ds.rozpatrywania wniosków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 2A 

 

……………………………..                                     Marciszów, dnia…………… 201…r. 

(Wnioskodawca) 

……………………………. 

(adres) 

 

Wójt Gminy Marciszów 

ul. Szkolna 6 

58-410 Marciszów 

 

Wniosek 

o przyznanie dofinansowania do zakupu i monta żu kolektorów słonecznych 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów 

słonecznych w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości …………………… 

nr ……………. 

 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji ……………. 

 

1. Informacja o Wnioskodawcy: 

a) Imię i nazwisko………………………………………………………………………… 

b) Adres zameldowania: 

ulica …………………………nr domu ……………………… kod pocztowy 

…………………….. 

miejscowość …………………………. nr telefonu ………………………………… 

NIP…………………………………PESEL………………………………………………. 

nazwa banku 

………………………………………………………………………………………… 

nr konta 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

     Data                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 



Załączniki: 

1. Oświadczenie, że Wnioskodawca jest właścicielem budynku mieszkalnego bądź 

właścicielem lub użytkownikiem budynku, w którym prowadzona jest działalność 

gospodarcza. 

2. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz gminy Marciszów. 

3. Oświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2B 

 

Umowa 

o udzieleniu dotacji celowej z bud żetu gminy  na zakup i monta ż kolektorów 
słonecznych 

 

zawarta w dniu  ........................... pomiędzy Gminą Marciszów z siedzibą w 
Marciszowie, 

ul. Szkolna 6, w imieniu której działa: 

Wójt Gminy Marciszów - ............................................. 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy - ............................................................. 

zwaną dalej „Gminą Marciszów” 

a Panią/Panem ........................................................................................... 

zam. na terenie Gminy Marciszow, przy ul. .......................................................... 
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr:........................................wydanym 
przez:. ............................................................................................................................ 

nr ewid. PESEL:............................................................... 
NIP:.................................................................................. 

zwaną/ym dalej „Inwestorem”. 

§ 1 

1. Inwestor oświadcza, że dokonał zakupu i montażu kolektorów słonecznych które 
zamontował na terenie nieruchomości położonej w gminie Marciszów do której 
posiada tytuł prawny. w miejscowości ………......................................... 

2. Inwestor oświadcza, że prace były prowadzone przez uprawnione firmy. 

3. Inwestor oświadcza, że poniósł koszty związane z zakupem i montażem 
kolektorów słonecznych  w wysokości ...........................PLN brutto 
(słownie:..............................................................), zgodnie z fakturą 
nr:.................................... z dnia: ....................................... 

 



§ 2 

Na podstawie  Regulaminu udzielenia dotacji z bud żetu gminy na zadanie 
polegaj ące na zakupie i monta żu kolektorów słonecznych na terenie 
nieruchomości położonych w gminie Marciszów , stanowiącego załącznik nr 2 do 
uchwały nr X / 44 /11 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania 
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska oraz w oparciu o 
wniosek Inwestora (imi ę i nazwisko ) .........................................., Gmina Marciszów 
zobowiązuje się do refundacji części poniesionych kosztów zakupu i montażu 
kolektorów słonecznych w kwocie (.............................................................. :PLN 
brutto  (słownie  ......................................) 

§ 3 

1. Inwestor otrzyma zwrot części kosztów poniesionych tytułem zakupu i montażu 
kolektorów słonecznych o których mowa w § 2 niniejszej umowy, ze środków budżetu 
Gminy Marciszów po wykonaniu zadania. 

2. Przyznana kwota zostanie przekazana na nr konta wskazanego przez Inwestora: 

nr ....................................................................... /odebrana osobiście w kasie Urzędu 
Gminy. 

3. Zwrot kwoty dotacji winien nastąpić w terminie do 30 dni ,od daty przeprowadzenia 
kontroli, i odebrania prac . 

§ 4 

Inwestor wyraża zgodę na przeprowadzenie oględzin zrealizowanego zadania przez 
upoważnionych przedstawicieli Urzędu Gminy  w Marciszowie. 

§ 5 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane 
będą przez Sąd właściwy dla siedziby Gminy Marciszów. 

§ 8 



Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Gminy 
Marciszów, 1 egzemplarz dla Inwestora. 

Gmina Marciszów          Inwestor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


