
 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/358/2021 
RADY GMINY SZTUTOWO 

z dnia 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo na dofinansowanie do kosztów 
wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na obszarze Gminy Sztutowo 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy  z dnia  27 kwietnia  
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) Rada Gminy Sztutowo uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. W celu poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Sztutowo na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami 
grzewczymi. 

2. Zasady udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, określa Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji 
celowej na dofinansowanie do kosztów wymiany ogrzewania węglowego i zastąpienie go ekologicznymi 
systemami grzewczymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

dr Marcin Owsiński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 01.02.2022 r.

Poz. 306



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/358/2021 

Rady Gminy Sztutowo 

z dnia 23 grudnia 2021 r. 

Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie do kosztów wymiany 
ogrzewania węglowego i zastąpienie go ekologicznymi systemami grzewczymi 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

Dotację na zadania z zakresu ochrony środowiska możne uzyskać podmiot niezaliczany do sektora 
finansów publicznych zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia  27 kwietnia  2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)  i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, będący właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie gminy Sztutowo, na której planowana jest 
realizacja zadania. 

§ 2.  

Dotacji udziela się na pisemny wniosek podmiotów spełniających warunki określone w niniejszym 
regulaminie, po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Sztutowo a wnioskodawcą. 

§ 3.  

1. Wnioski weryfikowane są pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 

2. Pozytywna weryfikacja wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Sztutowo 
i Wnioskodawcą i przekazania środków finansowych. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy 
Sztutowo. 

§ 3.  

1. Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do naboru 
wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę ogrzewania węglowego i zastąpienie go ekologicznym 
systemem grzewczym. 

2. Informację tę, wraz z dołączonym wzorem wniosku i wzorem umowy dotacji, ogłasza się przez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń, BIP i stronie internetowej Urzędu. 

3. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu, do czasu wyczerpania 
rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, nie później jednak niż do dnia 
30 września roku budżetowego. 

Warunki ubiegania się i wysokość dotacji 

§ 4.  

1. Ustala się dofinansowanie do likwidacji nieefektywnych kotłów i pieców opalanych  paliwem stałym 
(węglem, ekogroszkiem lub koksem) i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł: 

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym; 

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą min. 
pellet) zastrzeżeniem pkt 3; 

- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków. 
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2. Ustala się dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych w wysokości do 20% kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2000,00 zł (dwa tysiące) brutto tylko na jedno źródło ciepła zasilające 
budynek lub lokal mieszkalny. 

3. Kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymóg spalania paliwa, przy zachowaniu minimalnego poziomu 
sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń określonych w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 
2015 r. w sprawie wykonywania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotów na paliwo stałe. 

4. Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinasowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia 
(kosztów kwalifikowanych): 

- koszt demontażu pieca węglowego, 

- koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, 

- koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania. 

5. Dotacja nie może być wykorzystana na: 

- zmianę systemu ogrzewania w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej, 
w sytuacji braku części mieszkalnej, 

- przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, uzgodnienia itp., 

- na budowę zewnętrznej instalacji gazowej, 

- zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku, 

- wydatki poniesione przed zawarciem umowy dotacyjnej z Gminą Sztutowo. 

6. Wnioskodawcą może być podmiot legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości tj. właściciel, 
najemca lub dzierżawca posiadający pisemną zgodę właściciela nieruchomości. 

7. Dotacja może być udzielona tylko raz na przedsięwzięcie realizowane w danym budynku. 

8. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego 
prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej 
działalności – stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem warunków 
dopuszczalności tej pomocy określonych w rozporządzeniu 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. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1 z późn. zm.), 

9. Pomoc de minimis może być udzielana do 30 czerwca 2024 r. 

§ 5.  

1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami 
w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie. 

2. Wnioski przyjmowane są i rejestrowane według kolejności wpływu w trakcie trwania naboru – 
ewidencja wniosków. 

3. Wójt dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku Wójt Gminy Sztutowo wzywa 
Wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu wniosek pozostawia się bez dalszego rozpatrzenia i wykreśla się go z ewidencji 
wniosków. 

4. Osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku pod względem 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym nie przysługuje z tego tytułu roszczenie, odwołanie. 

5. W sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 8 wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku również: 
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a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, 
albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do pomocy, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis wskazane 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 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.)”. 

Podpisanie umowy 

§ 6.  

1. Wnioskodawca zawiadamiany jest pisemnie o przyznaniu dofinansowania oraz o terminie i miejscu 
podpisania umowy na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. 

2. Umowa, o której mowa w § 6 pkt 1 zawarta jest na czas określony, jednak nie dłuższy niż 30 listopada 
danego roku budżetowego. Nie dotrzymanie ww. terminu skutkuje rozwiązaniem umowy dotacji. 

3. Wnioskodawca podpisując umowę, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego rozliczenia 
w terminie i na zasadach w niej określonych. 

Kontrola i rozliczenie dotacji 

§ 7.  

1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie Wnioskodawca składa wniosek do 
rozliczenia, do którego dołącza: 

- kopię opłaconych imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesione koszty inwestycji (oryginał 
do wglądu), w tym kopię imiennego dowodu zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego, 

- dokument potwierdzający demontaż i utylizację dotychczasowego źródła ciepła, 

- dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawniony podmiot, 

- dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego 
źródła ciepła lub dokumentację techniczną potwierdzający spełnienie wymagań ekoprojektu, 

- inne dokumenty takie jak: opinia kominiarska wykonana po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół 
odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana. 

2. Wzór formularza do rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

3. Przedstawienie rozliczenia musi nastąpić do 15 grudnia roku budżetowego. 

4. Wypłata dotacji następuje w formie przelewu po dostarczeniu formularza, o którym mowa w § 7 
pkt 2 regulaminu oraz stwierdzeniu wykonania zadania w trybie kontroli, o której mowa w § 7 pkt 5, 
w terminie 60 dni od złożenia wniosku o wypłacenie dotacji – co jest równoznaczne z rozliczeniem dotacji. 

5. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli Wójta Gminy Sztutowo w okresie 
12 miesięcy od dnia rozliczenia dotacji. 

6. Kontrola polegać będzie na: 

a) sprawdzeniu realizacji zadania, 

b) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją zadania, 

c) kontroli efektu ekologicznego np. czy zamontowano wnioskowany kocioł i urządzenia.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania 

dotacji celowej na wymianę ogrzewania 

węglowego i zastąpienie go 

ekologicznymi systemami grzewczymi 

…………………………………. 
(miejscowość, data)   

Wójt Gminy Sztutowo 

ul. Gdańska 55 

82-110 Sztutowo 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo  

na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
lub lokalach mieszkaniowych na obszarze Gminy Sztutowo 

I. Dane Wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 

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

2. Adres zamieszkania/siedziby 

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

3. Numer telefonu ……………………………………………………………………………… 

4. PESEL ………………………………………………………………………………………. 

5. NIP/REGON ………………………………………………………………………………… 

II. Lokalizacja inwestycji: 

1. Adres lokalu/budynku ……………………………………………………………………….. 

2. Nr ewidencyjny działki ……………………………………………………………………… 

III. Tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania: 

□własność 

□współwłasność ustawowa małżeńska 

□współwłasność, wspólnota mieszkaniowa 

□użytkownik wieczysty 

□zarząd 

□najemca (za zgodą właściciela) 

□inny tytuł prawny władania nieruchomością (wpisać jaki)…………………………………….. 

IV. Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona jest 
działalność gospodarcza (dotyczy sytuacji kiedy działalność jest prowadzona, a nie jedynie 
zarejestrowana): 

□tak 

□nie 

V. Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona jest 
działalność gospodarcza w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa: 

□tak 
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□nie 

VI. Charakterystyka zadania: 

1. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: …………………………………….. zł 

2. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania: 

□ogrzewanie gazowe 

□ogrzewanie olejowe 

□ogrzewanie elektryczne 

□pompa ciepła 

□paliwo stałe (m.in. pellet) 

3. Powierzchnia lokalu: ……………….. m2 

4. Liczba pieców/kotłów węglowych planowanych do trwałej likwidacji: ………….szt. 

VII. Planowany termin zakończenia prac: ………………………………………………………… 

VIII. Nr rachunku bankowego na który ma być wypłacona dotacja: 

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

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem/zapoznałam się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej na wymianę ogrzewania 
węglowego i zastąpienie go ekologicznymi systemami grzewczymi”; 

2. wrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej inwestycji; 

3. zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą RODO; 

4. wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 

5. łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia, ze wszystkich środków publicznych 
nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

…………………………………..     ……………………………….. 

 (miejscowość, data)        (czytelny podpis) 
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Załączniki do wniosku*: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością/lokalem/budynkiem mieszkalnym 
uprawniającym do prac związanych z wymianą źródła ciepła, np.: 

- kopia aktu notarialnego, 

- wydruk elektroniczny księgi wieczystej, 

- uproszczony wypis z rejestru gruntów, 

- inne, np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. 

2.   W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości/ 
lokalu/budynku mieszkalnego zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody wszystkich właścicieli na 
wymianę dotychczasowego źródła ciepła. 

3.   Pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika wraz z uiszczoną opłatą skarbową 
w wysokości 17 zł. 

Dodatkowe załączniki do wniosku wymagane w przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota 
mieszkaniowa*: 

1. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca zgodę na wymianę dotychczasowego źródła ciepła. 

2. Uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty. 

3. W sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umowa o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną. 

Dodatkowe załączniki do wniosku wymagane dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą*: 

1. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) 

2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de mninims w rolnictwie 
i rybołówstwie jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat podatkowych lub 

3. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 lat 
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

*właściwe zaznaczyć 

Uwagi: 

1. Należy czytelnie wypełnić wszystkie pola wniosku, właściwą kratę należy zaznaczyć poprzez 
wstawienie znaku X 

2. O rezygnacji z realizacji zadania należy pisemnie powiadomić Urząd Gminy w Sztutowie.
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
przyznawania dotacji celowej na 
wymianę ogrzewania węglowego i 
zastąpienie go ekologicznymi 
systemami grzewczymi 

 
………………………………. 
(miejscowość, data) 

…………………………………….…. 
imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 
………………………………………. 
adres zamieszkania/siedziby 
…………………………………. 
tel. kontaktowy 

   Wójt Gminy Sztutowo 
ul. Gdańska 55 
82-110 Sztutowo 

Rozliczenie 
dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo  

na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 
 

Zgodnie z umową Nr ………………………………. z dnia przedkładam rozliczenie obejmujące: 
1. Kserokopie faktur lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji 
 

Lp. Nr faktury/rachunku Data 
faktury/rachunku Kwota netto Kwota 

brutto 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6     
7. Suma łącznie   

2. Dokument potwierdzający demontaż i utylizację dotychczasowego źródła ciepła; 

3. Dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez 
uprawnionego przedsiębiorcę; 

4. Dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy zainstalowanego źródła ciepła, dane 
techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną potwierdzający spełnienie 
wymagań ekoprojektu, 

5. Inne dokumenty takie jak: opinia kominiarska wykonana po zamontowaniu nowego źródła 
ciepła, protokół odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została 
wykonana. 

       ………………………………………………. 
       (czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 306


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1
	Zalacznik 1 Paragraf 2
	Zalacznik 1 Paragraf 3
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 3

	Zalacznik 1 Paragraf 4
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 1 Tiret 1 (1)
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 1 Tiret 2 (2)
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 1 Tiret 3 (3)

	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 4 Tiret 1 (4)
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 4 Tiret 2 (5)
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 4 Tiret 3 (6)

	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 5 Tiret 1 (7)
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 5 Tiret 2 (8)
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 5 Tiret 3 (9)
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 5 Tiret 4 (10)
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 5 Tiret 5 (11)

	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 7
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 8
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 9

	Zalacznik 1 Paragraf 5
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 5 Litera a
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 5 Litera b


	Zalacznik 1 Paragraf 6
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 3

	Zalacznik 1 Paragraf 7
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 1 Tiret 1 (12)
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 1 Tiret 2 (13)
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 1 Tiret 3 (14)
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 1 Tiret 4 (15)
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 1 Tiret 5 (16)

	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 6 Litera a
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 6 Litera b
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 6 Litera c



	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska I
	Zalacznik 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Ustęp 5 Cyfra rzymska II
	Zalacznik 1 Ustęp 2 Cyfra rzymska III
	Zalacznik 1 Ustęp 2 Cyfra rzymska IV
	Zalacznik 1 Ustęp 2 Cyfra rzymska V
	Zalacznik 1 Ustęp 2 Cyfra rzymska VI
	Zalacznik 1 Ustęp 4 Cyfra rzymska VII
	Zalacznik 1 Ustęp 4 Cyfra rzymska VIII
	Zalacznik 1 Ustęp 1 Tiret 1 (1)
	Zalacznik 1 Ustęp 1 Tiret 2 (2)
	Zalacznik 1 Ustęp 1 Tiret 3 (3)
	Zalacznik 1 Ustęp 1 Tiret 4 (4)


	Zalacznik 1.2

		2022-02-01T11:36:53+0000
	Polska
	Jacek Zbigniew Karpiński
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




