
WieczJnia Koscielna, dnia 21 sierpnia 2014 r. 

PROTOKOL 

Z ROZPRA WY ADMINISTRACYJNEJ 


W dniu 21 sierpnia 2014 roku w Urzt(dzie Gminy Wieczfnia Koscielna 
przeprowadzono rozprawt( administracyjnct otwartct dla spoleczenstwa wyznaczonct przez 
Pana Jana Wareckiego W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna dotyczctCct wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsit(wzit(cia polegajctcego na: Budowie 
i eksploatacji 24 kuroik6w do sci61owego chowu drobiu - brojlera kurzego 0 obsadzie 
pocz~tkowej 61 000 szt.lkuroiklcykI, I~czoej wydajoosci 1 464 000 szt./cykI (5856 DJP) 
oraz 10 248 000 szt.lrok w obr~bie Fermy Drobiu w miejscowosci Kuklio w graoicach 
dzialek 0 or ew. 35/3, 35/4, 35/5, gmina Wieczfnia Koscielna, pow. mlawski, 
woj. mazowieckie. 

Kierujctcy rozprawct: Pan Jan Warecki W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna. 

Protokolant: Pan Mariusz Gt(bala - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
w Urzt(dzie Gminy Wieczfnia Koscielna 

Przedstawiciele Urzt(du obecni na rozprawie: 
Pani Bozena Marchel- Potrzuska Radca Prawny w Urzt(dzie Gminy Wieczfnia Koscielna 
Pani Joanna M6rawska - Inspektor ds. rolnictwa i ochrony srodowiska w Urzt(dzie Gminy 
Wieczfnia Koscielna 
Strony i ich pelnomocnicy: 

1. Pani Anna Mihulka - Pelnomocnik Inwestora 
2. Pan Sebastian Balcerowski - Pelnomocnik Inwestora 
3. Pan Stanislaw Pawlowski 
4. Pan Andrzej Miller 
5. Pan Robert Maciej Jankowski Stowarzyszenie Zwykle "Czyste Zr6dla" 
6. Pan KrzysztofBruzdziak - Stowarzyszenie Zwykle Przyjazna i Bezpieczna 7-ka 

(przybyl 0 godz. 10:20) 
Pozostali uczestnicy rozprawy wg listy obecnosci (zalctcznik nr 1). 

Rozprawt( rozpoczt(to 0 godzinie 1000
• 


Kierujctcy rozprawct przedstawil program rozprawy: 

- przedstawienie przebiegu post~powania, 


-zapoznanie z prowadzonct inwestycjlb 

- dyskusja, 

-.odczytanie protokolu i zakonczenie rozprawy. 


Na wstt(pie rozprawy Pan Jan Warecki W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przywital 

wszystkich zebranych. Poinformowal zebranych, kto jest stronct toczctcego sit( postt(powania. 

Kierujctcy rozprawct poinformowal, ze strony i inne osoby wezwane do udzialu w rozprawie 

zostaly prawidlowo zawiadomione. Ponadto 0 terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy 

administracyjnej ogloszono w spos6b zwyczajowo przyjt(ty zawiadomienie z dnia 
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17 	 lipca 2014 roku, nr sprawy: GKiI.6220.2.2014 w sprawie przeprowadzenia rozprawy 
administracyjnej otwartej dla spoleczenstwa: 

- zawiadomienie przekazano stronom post~powania, W 6jtowi Gminy Howo - Osada, 
soltysowi wsi Kuklin, wywieszono na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Gminy Wieczfnia 
Koscielna, w miejscowosci Kuklin oraz w Urz~dzie Gminy Ilowo - Osada oraz zamieszczono 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna. 
Kierujqcy rozpraw<l. przedstawil jej przedmiot oraz wyjasnienia, dokumenty i inne dowody 
zebrane przed rozpraw<l.. Przedstawil dotychczasowy przebieg prowadzonego post~powania, 
jak r6wniez odczytal dotychczasowe wyniki post~powania dowodowego. Przedstawil analiz~ 
odleglosci projektowanej inwestycji od zabudowail mieszkalnych przeprowadzon<l. przez 
pracownik6w Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, a takZe opini~ Pailstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie i uzgodnienie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie. 

Kieruj<l.cy rozpraw<l. poinformowal, ze uczestnikom rozprawy przysluguje prawo zadawania 
pytail, wnoszenia uwag i zastrze.zen za posrednictwem kieruj<l.cego rozpraw<l. przy 
jednoczesnym podaniu imienia i nazwiska w celu zapisania pytan do protokolu. 
Przebieg rozprawy, uwagi i wnioski zostan<l. zawarte w uzasadnieniu decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach, protok6l zas zostanie zamieszczony na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna. 

Kieruj<l.cy rozpraw<l. oddal glos Panu Sebastianowi Balcerowskiemu - Pelnomocnikowi 
Inwestora. 
Pan Sebastian Balcerowski zapoznal zebranych z zakresem planowanej inwestycji. 
Przedstawil, iz b~dzie to budowa 24 kumik6w do sci610wego chowu drobiu brojlera 
kurzego 0 obsadzie pocz<l.tkowej 61 000 szt.lkumiklcykl, l<l.cznej wydajnosci 1 464 000 
szt.lcykl (5856 DJP) oraz 10 248 000 szt.lrok w obr~bie Fermy Drobiu w miejscowosci 
Kuklin w granicach dzialek 0 nr ew. 35/3, 35/4, 35/5. Inwestor poinformowal, iz byl 
zobowi<l.zany do opracowania raportu 0 oddzialywania na srodowisko i ze negatywne 
oddzialywanie planowanego przedsi~wzi~cia nie b~dzie wykraczalo poza teren dzi alki , 
do kt6rej inwestor posiada tytul prawny. 
Pani Anna Mihulka - Pelnomocnik Inwestora - autor raportu oddzialywania na srodowisko 
przedstawila dzialania minimalizuj<l.ce wplyw inwestycji na srodowisko min. zasady 
gospodarki wodno-sciekowej w projektowanym obiekcie, zastosowanie preparat6w 
ograniczaj<l.cych oddzialywanie odorowe, analiz~ system6w wentylacyjnych, zasady 
gospodarki obomikiem. Poinformowala r6wniez, ze na etapie opracowania raportu na 
srodowisko uwzgl~dniono skumulowane oddzialywanie s<l.siednich ferm drobiu. 

Strony i inne osoby wezwane do udzialu w rozprawie administracyjnej otwartej dla 
spoleczenstwa zlozyly nast~puj<l.ce wyjasnienia, zglosily nast~puj<l.ce z<l.dania, propozycje 
i zarzuty oraz przedstawily na ich poparcie nast~puj<l.ce dowody: 
1. 	Pan Krzysztof Bruidziak dlaczego strony post~powania nie zostaly zaproszone na 

wyjazd do Kosin Starych, opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska nie 
rozstrzyga czy inwestycja b~dzie uci<l.zliwa dla jakosci w6d podziernnych, ochrona rzeki 
Mlawki nie zostala zabezpieczona, zr6dla zostan<l. zanieczyszczone przez min. wody 
opadowe, brak badan i inwentaryzacji srodowiska w zakresie ochrony srodowiskowej. 
Jakie warunki musi spelniac inwestycja aby zachowane byly warunki realizacji w obszarze 
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chronionego krajobrazu, jak zostan'l:. zachowane warunki ochrony powietrza. Czy 

inwestycja lezy w strefie ONO czy 080 w6d podziernnych Dzialdowo? 

Pani Anna Mihulka - ocena jakosci powietrza okreslona zostala z wykorzystaniern 
danych Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Ciechanowie, kt6re nalezy 

przyj'l:.e do rnodelowania skurnulowanego oddzialywania na srodowisko w zakresie stanu 
powietrza. Wielkose ernisji z s'l:.siednich ferrn drobiu oraz oddzialywanie skumulowane 
zostalo uwzgl~dnione w raporcie 0 oddzialywaniu na srodowisko. 
Anna Kozlowska - ocena zagrozenia wod podziernnych zostala okreslona 
z wykorzystaniern rnapy hydrologicznej Polski, z kt6rej wynika, ze caly obszar Kuklina 
i Wieczfni Koscielnej polozony jest na dobrej warstwie izolacyjnej i jest rnaly stopien 

zagroZenia dla w6d podziemnych. Rozprzestrzenianie si~ pyl6w przyj~to z 
wykorzystaniern r6zy wiatrow dla Mlawy. Inwestor udzieli pisemnej odpowiedzi na 
pytanie czy inwestycja lezy w strefie ONO i 080. 

2. Pan Robert Madej Jankowski - na jakiej podstawie inwestor wykorzystuje roz~ 

wiatr6w dla rniasta Mlawy. 
Pani Anna Mihulka - Reprezentatywn'l:. roz'l:. wiatrow dla tego terenu jest roza wiatrow 
dla Mlawy. Nie rna rozy wiatrow dla Wieczfni Koscielnej czy Kuklina. Roza wiatr6w dla 
danych obszarow jest okreslona przez stacje rneteorologiczne. Najblizsz'l:. dla Kuklina jest 
Mlawa. 

3. 	Pan Robert Madej Jankowski - prosz~ 0 ustosunkowanie co oznacza NZ8 
Pani Anna Mihulka - Nadzwyczajne zagrozenie dla srodowiska 

4. 	Pan Krzysztof Bruzdziak - na jakiej podstawie okreslono ze oddzialywanie uciqZliwe 
nie wyjdzie poza teren dzialek inwestora. 
Pani Anna Mihulka - dopuszczalne nonny okreslono dla poszczegolnych faz chowu 

zgodnie z rnetodyk'l:. referencyjn!t, na etapie chowu b~d'l:. badane ernisja gazow i pylow. 
5. 	Pan Krzysztof Bruzdziak - czy panstwo zbadali skumulowane oddzialywanie z 

projektowall'l:. fenn'l:. wiatrowa w s'l:.siedniej grninie i rniejscarni obslugi podroznych 
w Peplowie. W jaki sposob odniesiono si~ do ograniczen wynikaj'l:.cych z rozporz'l:.dzenia 
wojewody w zakresie lokalizacji obiektu w obszarze chronionego krajobrazu. Czy 

inwestor rozwaZa wariant nie budowania obiektu. 
Pani Anna Mihulka - skumulowane oddzialywanie z farmami wiatrowyrni nie rnoze bye 

badane poniewaZ nie rna raportu oddzialywania fanny wiatrowej na srodowisko w Grninie 
Ilowo-Osada. Nie rna podstawy, aby uwzgl~dniae te obiekty na tyrn etapie projektowania 
inwestycji. Przedstawiciel Inwestora odniesie si~ do ograniczen wynikaj'l:.cych 

z rozporz'l:.dzenia wojewody w zakresie ograniczen w zakresie lokalizacji obiektu 
w obszarze chronionego krajobrazu. Inwestor nie rozwaZa wariantu 0 rezygnacji 
z realizacji inwestycji. 

6. Pan Robert Madej Jankowski 	- czy 8lawornir Wojciech Kozlakiewicz rna praktyk~ 
w prowadzeniu ferrn drobiu, dlaczego Inwestora nie rna na rozprawie, 
Pan Sebastian Balcerowski - Inwestor rna doswiadczenie, ustanowil Pelnornocnikow. 

7. 	Pan Robert Madej Jankowski - czy fenna b~dzie budowana ze srodkow wlasnych, 
kredytow czy srodkow unijnych. 
Kieruj~cy rozpraw~ - pytanie wykracza poza zakres ternatyki rozprawy. 

8. 	Pan Krzysztof Bruzdziak - czy w ramach otwartosci jestescie sklonni udost~pni6 
protokoly badan, ktore wykonuje WIOS. Dlaczego inwestor w raporcie powoluje si~ na 
badania ernisji pylu w Gluzku. 

3 



Pan Sebastian Balcerowski - Prosz~ zlecic badanie srodowiska na wlasny koszt, inwestor 
udost~pni obiekt. 
Pani Anna Mihulka - Inwestor powoluje si~ na badania fenny w Gluzku zeby badania 
byly reprezentatywne, nie obarczone zanizeniem wskainik6w rozprzestrzeniania si~ pylu. 

9. 	Pan Robert Madej Jankowski - Ile Pani zrobila raport6w oddzialywania na srodowisko. 
Pani Anna Mihulka ok. 100. 

10. Pan Leszek P~tlicki - Ile w ciflgu roku fenna "wyzionie" amoniaku, siarkowodoru, 
pylu . Czy finna posiada mozliwosc przekazania sciek6w na oczyszczaIni~, czy inwestor 
ma swiadomosc, co b~dzie dzialo si~ z obomikiem z fenny. Czy inwestor jest 
zobowiqzany przekazywac do Urz~du Gminy infonnacj~ 0 stanie srodowiska. 
Pani Anna Mihulka 

Amoniaku - 41 ton 
Siarkowodoru - 1 t 
Pylu- 38 t 

Scieki b~d'l. wywozone na oczyszczalnie sciek6w finny "CEDROB" zlokalizowan'l. w 
Ujazd6wku, kt6ra przyjmuje scieki przemyslowe. 
Obomik b~dzie przekazywany rolnikom posiadaj'l.cym plyt~ obomikow'l. wraz ze 
zbiomikiem na odcieki, na podstawie stosownych um6w. Odbiorcy b~d'l. posiadac plany 
nawozenia, opracowane i zaopiniowane przez Okr~gOW'l. Stacj~ Chemiczno - Rolnicz'l.. 
Inwestor nie ma obowi'l.zku przekazywania do W6jta takich infonnacji. Fermy drobiu 
powyzej 40.000 stanowisk, posiadaj'l.ce pozwolenie zintegrowane kontrolowane S'l. przez 
WI~S, corocznie skladaj'l. sprawozdania do Urz~du Marszalkowskiego oraz co 5 Iat 
nast~puje weryfikacja pozwolenia zintegrowanego. 

11. Pan Henryk Kocot - czy odbiorcy pomiotu b~d'l. posiadali urz'l.dzenia do odbioru 
obomika. 
Pan Sebastian Balcerowski - odbiorcami b~d'l. duze gospodarstwa rolne wyposaZone 
w odpowiednie urz'l.dzenia, rolnicy zabior'l. odbiomik wlasnym transportem. Obornik nie 
b~dzie skladowany na terenie fenny. 

12. Pan Kazimierz Rudzinski - czy urz'l.dzenie udost~pnione do pomiaru przez inwestora 
podczas wizyty radnych i sohys6w posiadalo certyfikat. 
Pan Sebastian Balcerowski - urz'l.dzenia posiada stosowne certyfikaty. Podczas wizyty 
radnych i sohys6w badano zawartosc w powietrzu wyst~powanie amoniaku 
i siarkowodoru. Nie stwierdzono przekroczenia na urz'l.dzeniu udost~pnionym przez 
inwestora. Zapraszam strony do zwiedzenia fenny w Kosinach Starych. 

13. Pan Dariusz Glowacki - czy obomik b~dzie transportowany pod przykryciem. 
Jakimi drogami b~dzie transportowany obomik. 
Pani Anna Mihulka - obomik odbiera rolnik wlasnym transportem, jest przewozony 
przyczepami pod przykryciem. Srodki transportu brudne nie mog'l. wr6cic na fenn~. 
Pan Sebastian Balcerowski - Drogi dojazdowe S'l. zlokalizowane od strony drogi 
krajowej nr 7. 

14. Pan Stanislaw Pawlowski - jak b~d'l. zagospodarowane wody opadowe. Czy nie b~dzie 
splyw w6d nie b~dzie powodowal zalewania dzialek s'l.siednich. 
Pani Anna Mihulka - wody b~d'l. wsi'l.kaly bezposrednio do gruntu. Pana dzialka nie 
b~dzie zalewana. 

15. Pan Miroslaw Krystek - co b~dzie jak w terenie nie pojawi si~ czajka, gatunek 
chroniony. Czy nie b~dzie mial klopot6w z uzyskaniem pakietu rolno - srodowiskowego. 
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Pani Anna Mihulka - S'l:. odpowiednie procedury inwentaryzacji gatunku chronionego. 
Inwestor ustosunkuje si~ na pismie. 

16. Pani ElZbieta Grocka - sk'l:.d inwestor b~dzie bral wod~, jak radzie sobie z odorem 
z obiekt6w. 

Pani Anna Mihulka - z wlasnego uj~cia Inwestora (studnia gl~binowa). Analiza 
rozprzestrzeniania si~ amoniaku jest zal'l:.cznikiem mapowym do raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko, z kt6rych wynika, ze nie ma przekroczen. 
Przekroczenia mog'l bye chwilowe i wyst~powae w poblizu wentylator6w szczytowych. 
Jest to dopuszczalne w zakresie unormowania prawnego. Nie b~dzie przekroczen poza 
terenem planowanej inwestycji. 

17. Pan Dariusz Glowacki - jakajest smiertelnose kurcz'lt, jak cz~sto b~d'l odbierane sztuki 
padle. 
Pani Anna Mihulka - Ponizej 5 0/0. Padle sztuki b~d'l:. zamkni~te w szczelnym zbiomiku 
i odbierane przez uprawniony podmiot. 
Pan Sebastian Balcerowski - najwi~ksza smiertelnose jest w pierwszych dniach 
chowu. Firma specjalistyczna b~dzie odbierae sztuki padle co dwa dnL 

18. Pan Krzysztof Chmielewski czy w planach budowy S'l:. urz'l:.dzenia odpylaj'l:.ce 
i ograniczaj'l:.ce zapach. 
Pani Anna Mihulka - technologia nie przewiduje budowy dodatkowych urz'l:.dzen. 
Stosowane b~d'l:. metody posrednie tj. dodatki do pasz i do sci61ki ograniczaj'l:.ce emisj~ 
zwiqzk6w zlowonnych. 

19. Pan Stanislaw Nidzinski - co oznacza komin wyciq.,gowy i w jakiej wysokosci powinien 
znajdowae si~ ponad dachem. lIe placi hodowca posiadaj'l:.cy pozwolenie zintegrowane. 
Co znaczy kwasny deszcz. 
Pani Anna Mihulka - od powierzchni terenu - komin wyciq.,gowy 7,2 m, szczytowe 
srodek wentylatora 1,63 m. Wszystko jest zgodne z metodyk'l:. okreslona 
w rozporz'l:.dzeniu Ministra Rolnictwa. Komin ponad dachem zalezy od wysokosci 
kumika. Oplaty wnosi si~ do Urz~du Marszalkowskiego w zalemosci od ilosci 
wprowadzonych nieczystosci zgodnie z ustalonymi stawkami przez Ministra Srodowiska. 
Oplaty za korzystanie ze srodowiska wnosi kai:dy zanieczyszczaj'l:.cy. Stawki oplaty 
corocznie si~ zmieniaj'l:.. Stawka za amoniak wynosi obecnie 0,44 zl za kilogram 
amoniaku. Kwasny deszcz - Inwestor odpowie na pismie. 

20. Pan Stanislaw Pawlowski jak'l:. mam gwarancje, ze b~d'l:. stosowane dodatki do pasz i 
do sci61ki. 
Pan Sebastian Balcerowski - w interesie inwestora jest stosowae korzystne warunki dla 
zwierZ'l:.t, gdyz wynika to z oplacalnosci produkcji. 

21. Pan Tadeusz Sieitski czy inwestor planuje dalsz'l rozbudow~ obiektu, czy inwestor 
rozwaza mozliwose zmniejszenia ilosci obiekt6w. 
Pani Anna Mihulka - wi~cej na tej fermie budynk6w Inwestor nie planuje. 
Nie jestem upowai:niona do wypowiadania si~ co do mozliwosci zmniejszenia ilosci 
obiekt6w. 

22. Pan Miroslaw Skolimowski - co inwestor planuje na pozostalym gruncie. 
Pan Sebastian Balcerowski - nie posiadam wiedzy na ten temat. 

23. Pan Leonard J~drzejewski - czy bylo brane pod uwag~ oddzialywanie skumulowane 
z innymi obiektami. 
Pani Anna Mihulka bylo badane oddzialywanie skumulowane z innymi obiektami 
w najblizszej odleglosci tj. kumikami w miejscowosci Kuklin. 
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24. Pani Bozena Rutkowska - czy prowadziliscie panstwo badania wsr6d ludnosci 

na temat uci¥1iwosci ferm drobiowych. 

Pan Sebastian Balcerowski - Inwestor nie prowadzil badan. 

25. Pan Tadeusz Sienski - ile os6b moze bye zatrudnionych na fennie 

Pan Sebastian Balcerowski - budowa b~dzie trwae ok. 4 lat, b~d~ budowac finny 
lokalne. Raport przewiduje zatrudnienie 10 os6b na stale. 

26. Pani Krystyna Pokus - dlaczego Inwestor nie szuka teren6w bardziej odleglych 

od zabudowy mieszkaniowej. 

Pan Sebastian Balcerowski - inwestycja jest wystarczaj~co oddalona od teren6w 

zabudowy. Odleglose planowanej inwestycji powinna bye zadawalaj~ca dla wszystkich 

stron. 
27. Pan Robert Maciej Jankowski - ile czasu w roku mozna nawozie pola. 

Pan Sebastian Balcerowski - odbiorcy obornika zostali tak dobrani by nie powodowalo 

to uci~zliwosci dla spolecznosci lokalnej. 
Pani Anna Mihulka - nawozenie jest najlepszym sposobem zagospodarowania obornika, 

naw6z stosuje si~ przez 8 miesi~cy. 
28. Pan Stanislaw Pawlowski - ile dzialek zakupil inwestor. 

Pani Anna Mihulka - Nie posiadam wiedzy na ten temat. Dzialki, na kt6rych jest 

zlokalizowana inwestycja s~ wlasnosci~ inwestora. 
29. Pan Robert Maciej Jankowski - oswiadczam, ze cala analiza przedstawiona 

w raporcie jest napisana tylko po to, by uzyskac decyzj~ 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach. 

30. Pan Krzysztof Bruidziak - czy zal~cznikami do raportu s~ kopie um6w z odbiorcami 

pomiotu z okolic Golubia-Dobrzynia i na ile s~ one wi~z~ce. Czy decyzja srodowiskowa 

moze zostac zawieszona na cza realizacji prac planistycznych zwhizanych z uchwaleniem 

studium zagospodarowania przestrzennego. 

Pani Anna Mihulka - to s~ umowy wst~pne. Budowa trwa ok. 4 lata wi~c trudno 

oczekiwac zeby te umowy mialy bezwzgl~dn~ moc. Hodowca szuka r6wniez innych 

sposob6w zagospodarowania obornika. 

Pan Jan Warecki - Prowadz~cy rozpraw~ - Post~powanie w sprawie wydania decyzji 

srodowiskowej nie moze zostac zawieszone na czas realizacji prac planistycznych. 

Kieruj~cy rozpraw~Pan Jan Warecki poprosil 0 odczytanie protokolu. 


Pan Krzysztof Bruidziak - skladam wniosek 0 opracowanie protokolu w wersji roboczej, 


udost~pnienie w wersji elektronicznej na stronie BIP z tenninem odniesienia 7 dni i gdy nie 


wplyn~ uwagi podpisanie protokolu przez prowadz~cego rozpraw~ i protok61anta. 


Kieruj~cy rozpraw~ Pan Jan Warecki po konsultacjach z Radc~ Prawnym przychylil si~ do 

zlozonego wniosku z prosb~ by protok61 podpisaly r6wniez strony obecne na rozprawie 


Poinfonnowal strony, ze w tenninie 7 dni od dnia dzisiejszego, tj. 21.08.2014 r. mog~ 


kierowac pytania do organu prowadz~cego post~powanie na temat zagadnien, na kt6re nie 

uzyskali odpowiedzi. W 6jt przekaze pytania do Inwestora z prosb~ 0 udzielenie odpowiedzi. 


Zgromadzeni uczestnicy rozprawy nie wniesli uwag do protokolu. 

Kieruj~cy rozpraw~ podzi~kowal wszystkim uczestnikom za udzial 

w rozpraWle. 
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Na tym protok61 zakonczono. 


Podpisy os6b biorctcych udzial w rozprawie stanowi zalctcznik nr 1. 


Rozpraw~ zakonczono 0 godz. 1330. 


'~r ?i, '} I: ,I 

~~/7lP,
" )" ·VL:/-,' rvJ"

'c 

jr--,:../.'.~d;1:v.. ..6}.~...... . ~ • • • • • • 1.'.i' /~ '.-. i'.J; ~,~ i H""r4\.}' • •• 'O 

(Podpis osoby sporz!tdzaj!tcej protok61) (Podpis k' ruj!tcego rozpraw~ 

Podpisy stron post~powania i pelnomocnik6w biorctcych udzial w rozp 

1. Pan Stanislaw Pawlowski ~ CL. 
2. Pan Andrzej Miller ......~. r ~ I. dZ~;;~~;;;~~

' . , •. fts2?tW1 
,. Jank k' 7~" L t',?~ jV "0 Vf('C(.vlko~~ " 3, Pan R0 bert MaCleJ ows 1 ~·IfD(;,kq{~"''''''~ .. ,*,,,',/hk........ n V 2ll.. i2.C-z;eltla. '. 


;: ::i~::::h:::dziak 7 P:;"'VfH; 7A~~l.F.F.If'.i.t:: :7: ~1:q~:~J'~~~~Jdfl' 63.0h~ 
-:::7. J I , (!. at ' 

6. Pan Sebastian Balcerowski .fJIM!fh:rfk.. ,.. VI: .. 'tJW). . 
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