
lnformacja Burmistrza Gminy i Miasta Gzeruvionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informu je,2e w dniu 22 mala 2014 roku
w celu poznania opinii, rozpoczynaj4 siq konsultacje z organizacjami pozarzqdowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci
pozytku publicznego iwolnotariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2010r. Nr 234 poz. 1536
z p62niejszymi zmianami), dzialalqcymi na terenie Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny.
W zruiqzku z powy2szym oglasza pzeprowadzenie konsultacji w pzedmiocie projektu
uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegolowych zasad,
sposobu i trybu umarzania nalezno6ci pieniqznych majqcych charakter cywilnoprawny
przypadalqcych Gminie i Miastu Czenrvionka-Leszczyny lub jejjednostkom podleglym oraz
udzielania innych ulg w splacaniu tych nalezno6ci, a tak2e wskazania organ6w do tego
uprawnionych oraz okre6lenia warunkow dopuszczalno6ci pomocy publicznej
w przypadkach, w ktorych ulga stanowid bqdzie pomoc publicznq.

W terminie od 22 mqa 2014 roku do dnia 29 mala 2014 roku w/w podmioty mogA v,tyra2ac
opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum tzech organizacji, wnioskowad o
zorganizowanie bezpo5redniego otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej
tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6,:

1. w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Urzqdu
Gminy i Miasta);

2. pocAqelektronicznqna adres e-mail ksiegowa@czenrvionka-leszczyny.com.pl

3. za po6rednictwem faksu pod numerem32-4311760;

Udzielanie wyja6nien oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu uchwaly
nale2y do kompetencji Gl6wnej Ksiqgowej Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-
Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. 32-4295959.

Pilki do pobrania:

1. Zarzqdzenie nr 191114 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia
22 maja 2014 roku.

2. Zalqcznik do Zazqdzenia nr 191114 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny z dnia 22 mala 2014 roku - projekt uchwaly.



ZARZfuDZENIE Nr 191/14
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 22 mala 2014 roku

w sprawie: konsultacji projektu uchwaty dotyczqcej szczeg6lowych zasad,
sposobu i trybu umarzania naleino6ci pieniq2nych majqcych charakter
cywilnoprawny przypadajqcych Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej
jednostkom podleglym oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych naleino6ci,
a takie wskazania organ6w do tego uprawnionych oraz okreSlenia warunk6w
dopuszczalno6ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt6rych ulga stanowi6
bqdzie pomoc publiczn4.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z p6zniejszymi zmianami)
w zwiqzku z SS3 i 4 Uchwaly Nr XLll534l14 z dnia 28 lutego 2O'14r. Rady Miejskiej
w Czenvionce-Leszczynach w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania
z radq dzialalnoSci pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 201Or.
Nr 234 poz. 1536 z po2ni$szymi zmianami) projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizaqi, (Dz. Uz. Woj.
Slqskiego z 2014r. poz. 1)

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1
l.Pzeprowadzil, konsultacje, ktore1 przedmiotem jest projekt Uchwaly
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegolowych zasad,
sposobu i trybu umarzania nalezno6ci pieniqznych majqcych charakter
cywilnoprawny przypadalqcych Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej
jednostkom podleglym oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych nalezno6ci,
a tak2e wskazania organ6w do tego uprawnionych oraz okre6lenia warunkow
dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w kt6rych ulga stanowic bqdzie
pomoc publicznE
2.Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 22.05.2014r. do 29.05.2014r.
3.Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity Dz. U.
z2O10r. Nr 234 poz. 1536 z po2niejszymi zmianami).
4.Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglasza6,:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptyruu do
Urzqdu Gminy i Miasta),
2) pocztq elektronicznq na adres e-mali ksiegowa@czerwionka-

leszczyny.com.pl.
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760.

5.Za udzielanie wszelkich wyja6nien oraz przyjmowanie skarg i opinii odpowiedzialna
jest Glowna Ksiqgowa Urzqdu Gminy i Miasta Czenuionka-Leszczyny.



s2
l.Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
2.Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w g 1 pkt 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt l

s3
l.Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
2.Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzqdu Gminy
i Miasta w Czenrvionce-Leszczynach.

s4
Wykonan i e Zarzqdzen ia powie rzam S ka rbnikowi G m i ny i M iasta.

ss
Zarzqdzede wchodzi w zycie z dniem wydania.

i r rr$il'z
1 f\4iiast'J
"i,r+$zcz.yf tii

r;rl$;:i'*u.tSkr,

0

RAI)C-A

mrr',| ' 'nigt
"/^*",f,**



PROJEKT
Zat4cznik do Zarzqdzenia Nr 191 I 1 4
z dnia 22maia2014r.

Uchwala Nr . . . . . . . . . . . . .
Rady Miejskiej w Czenrionc+Leszczynach

z dnia

w sprawie szczeg6lowych zasad, sposobu i trybu umarzania nale2noSci pieniq2nych majqcych
charakter cywilnoprawny przypadajqcych Gminie i Miastu Gzerwionka-Leszczyny lub jej
jednostkom podlegtym oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych nale2no5ci, a tak2e
wskazania organ6w do tego uprawnionych oraz okre6lenia warunk6w dopuszczalnoSci
pomocy publicznej w przypadkach, w kt6rych ulga stanowi6 bqdzie pomoc publicznq

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust 1, art.41 orazarl.42 ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z p62niqszymi zmianami), art. 59
us t .2 ius t .3wzu iqzkuza r t .56us tawyzdn ia2Ts ie rpn ia2009r .o f i nansachpub l i cznych ( teks t
jednolity Dz. U. 22013r. poz.885 zp62niejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie
z Uchwalq Nr XLI/534/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014r. w
sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci pozytku publicznego
lub organizacjami pozarzqdovvymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
234, poz. 1536 z p62niejszymi zmianami) projekt6w akt6w prqwa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalno5ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z2O14r. poz. 1509) oraz
po zgloszeniu Prezesowi Urzqdu Ochrony Konkurencji i Konsument6w stosownie do wymogu art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postqpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej
(tekst jednolity Dz. U. z2OO7r. Nr 59, poz. 404 z p62niejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czerwionc*.Leszczynach
uchwala, co nastqpuje:

sl
Uchwala okre6la szczeg6lowe zasady, spos6b i tryb umarzania, odraczania terminu splaty lub
rozkladania na raty naleznoSci pieniq2nych majqcych charakter cyruilnoprawny, przypadajqcych
Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub podleglym jejjednostkom organizacyjnym, zwanych dalej
,,nalezno6ciami" wobec os6b fizycznych, os6b prawnych, a tak2e jednostek organizacyjnych nie
posiadajqcych osobowo6ci prawnej, zwanych dalej,,dlu2nikam i'.

s2

l. Stosowanie ulg, o kt6rych mowa w $ 1 w nastqpujqcych przypadkach:

l) osoba fizyczna - zmarla, nie pozostawiajqc 2adnego maj4tku albo pozostawila majqtek
niepodlegajqcy egzekucji na podstawie odrqbnych przepis6w, albo pozostawila przedmioty
codziennego uzytku domowego, ktorych lqczna warto66 nie przekracza kwoty 6 000,00 zl;

2) osoba prawna - zostala wykreSlona z wla6ciwego rejestru os6b prawnych przy jednoczesnym
braku majqtku, z kt6rego mozna by egzekwowai nalezno66, a odpowiedzialno66 z tytulu
nale2no5ci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, 2e w postqpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siq
kwoty wyzszej od koszt6w dochodzenia i egzekucji tej nale2no6ci lub postqpowanie
egzekucyjne okazalo siq nieskuteczne;
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4) jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowo6ci prawnej ulegla likwidacji;

nastqpuje zurzgdu.

s3

1. Nalezno66 mo2e zosta6 umorzona w calo5ci lub w czqSci, je2eli:

1) nale2no5ci nie Sciqgniqto w toku zakofrczonego postqpowania likwidacyjnego lub
upadlo6ciowego;

2) zachodzi wa2ny interes dlu2nika lub interes publiczny;

3) nie mo2na ustali6 dluznika.

Umorzenie nale2no6ci w przypadkach okre3lonych w ust. 1 pkt 1 i 2 mo2e nastqpii na wniosek
d l u z n i k a , a w p t z y p a d k a c h o k r e S l o n y c h w u s t .  l p k t l i 3 r 6 w n i e z z u r z q d u , z i n i c j a t y r u y
wierzyciela.

O5wiadczenie (porozumienie) o umorzeniu nale2no6ci musi by6 poprzedzone postqpowaniem
wyja6niajqcym, ktore wyka2e przynajmniej jedn4 z przeslanek umorzenia wymienionych w S 2 lub

S 3 ust .  1.

Je2eli umorzenie dotyczy czq6ci nalezno6ci, w o6wiadczeniu (porozumieniu) oznacza siq termin
itryb zaplaty pozostalej czq6ci nale2no6ci. W razie niedotrzymania tego terminu przez dlu2nika
o6wiadczenie (porozumienie) wygasa. Dla omawianej sytuacji umorzenia czq6ci nalezno6ci
stosuje siq odpowiednio zapisy $ 5 ust. 2.

W przypadku gdy opr6cz dluznika gl6wnego s4 zobowiqzane inne osoby, nale2no6ci, o kt6rych
mowa w S 2 lub $ 3 ust. 1, mogq zosta6 umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania sq
spelnione wobec wszystkich zobowiEzanych.

s4

Do umarzania naleznoSci uprawnieni sq:

l) Kierownicy jednostek organizacyjnych podleglych Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny
w zakresie swoich spraw do kwoty nie przekraczajqcel2.5OO,- zl;

2) Burmistrz Gminy iMiasta dla spraw z pkt 1, kt6re przekraczajq kwotq 2.500,- zl idla
wszystkich spraw z zakresu Urzqdu Gminy i Miasta.

Przez kwotq nale2no6ci, o kt6rej mowa w ust. 1 rozumie siq nale2no5c glownqwrazz odsetkami
ustawowymi, a w przypadku zastrze2enia odsetek umownych wraz z odsetkami umownymi,
ustafonqwedlug stanu na dziefr zlo2eniajednostronnego o6wiadczenia woli lub zawarcia ugody.

Kwoty nale2no6citego samego dlu2nika wynikajqce zr62nych tytulow nie ulegajq kumulacji.

Kierownicy jednostek organizayjnych podleglych zobowiqzani sq do przedkladania Burmistrzowi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny szczegolowej informacji o stosowaniu ulg o kt6rych mowa
w S 1, w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

5 .
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s5

W przypadkach uzasadnionych wzglqdami spolecznymi lub gospodarczymi osoby i organy
wymienione w S 4, na wniosek dluznika mogq jednorazowo odraczal terminy splaty cato6ci lub
czq6ci nafezno5ci, lub rozlo2y6, ptatno66 calo6ci lub czq6ci nale2no6ci na raty na okres nie dluzszy
niz 60 miesiqcy liczqc od dnia zlo2enia wniosku.
Od nafezno5ci, kt6rych termin splaty odroczono lub ktorych sptatq rozlo2ono na raty, pobiera siq
za zttlokq 50o/o zastrzezonych w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich
zastrze2enia 50% odsetek ustawowych, liczonych od dnia zlo2enia wniosku do dnia zastosowania
ulgi .

W przypadku negatyrrnego stanowiska w sprawie odroczenia lub rozlozenia na raty, odsetki
liczone s4 w pelnej wysoko6ci, do dnia dokonania wplaty. Bieg naliczania odsetek zostanie
przerwany w okresie od dnia zlo2enia wniosku do dnia dorqczenia dluznikowi oSwiadczenia lub
zawar cia porozu m ien ia.

Jezeli dluznik nie splaci w terminie albo w petnej wysoko6ci nale2noSci, kt6rej termin platno6ci
odroczono albo nie splaci w pelnej wysoko5ci ustalonych rat, naleznoS6 pozostala do zaplaty staje
siq wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

W przypadkach uzasadnionych wzglqdami spoleczno - gospodarczymi w szczeg6lno6ci, gdy
dluznikowi grozi upadlo66 lub zachodzi konieczno6i redukcji zatrudnienia przewy2szlqca 10o/o
zatrudnionych, dopuszcza sie mozliwo66 odstqpienia od natychmiastowej wymagalno6ci
Swiadczenia. W takim przypadku mo2liwe jest negocjowanie nowych warunk6w splaty
z vtydlu2eniem okresu splacania rat lub odroczenia platno6ci do 24 miesiqcy liczqc od dnia
Ao2enia pierwszego wn iosku.

s6
Umorzenie nalezno6ci, rozlo2enie na raty lub odroczenie terminu splaty naleznoSci nastqpuje
w odniesieniu do nalezno6ci - na podstawie przepis6w prawa cywilnego, np. w formie ugody lub
jednostronnego o6wiadczenia woli organu wymienionego w S 4 ust. 1.

s7

1. W przypadku zlo2enia wniosku przez dlu2nika prowadzqcego dzialalno66 gospodarczqbez
wzglqdu na formq organizacyjno prawna oraz spos6b finansowania (zwanego dalej
,,przedsiqbiorcq'), w przypadkach okre6lonych w $ 3 ust. 1 pkt 1 (w odniesieniu do postqpowania
upadlo6ciowego) i pkt 2 oraz w S 5 ust. 1, udzielenie ulg w postaci umorzenia, odroczenia lub
rozlo2enia na raty splaty nalezno6ci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postqpowaniu w sprawach dotycz4cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404
z p62niejszym i zm ianam i), kt6re:

1) stanowiq pomoc de minimis w zakresie i na zasadach okreSlonych w rozporzqdzeniu
Komisji (UE) Nr 140712013 w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE, seria L, nr 352
zdnia 24 grudnia 2013r.):

2) stanowiq pomoc de minimis w zakresie i na zasadach okre5lonych w rozporzqdzeniu
Komisji (UE) Nr 140812013 w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.
UE, seria L, nr 352 zdnia 24 grudnia 2013r.);

3) stanowiq pomoc de minimis przynawanq przedsiqbiorstwom wykonujqcym uslugi
Swiadczone w og6lnym interesie gospodarczyrn w zakresie i na zasadach okre5lonych

J .

4.

5 .
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w rczporzEdzeniu Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
stosowania art. 107 i108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis przyznawanej przedsiqbiorstwom wykonujqcym uslugi Swiadczone w og6inym
interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE, seria L, nr 114zdnia 26 kwietnia 2012r.);

4) stanowiq pomoc de minimis w rybol6wstwie- zgodnie z rozporzqdzeniem Komisji
Wsp6lnoty Europejskiej nr 87512007 z dnia 24lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybol6wstwa izmieniajqcego rozporzqdzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.lJrz. UE L Nr 193,
poz.6 225.7.2007 r.) ;

5) nie stanowiq pomocy publicznej.

Pomoc de minimis nie wystqpiw przypadkach okre6lonych w g 2 pkt 1,2i 4 (brak przedsiqbiorcy)
otazw $ 2 pkt 3 (spelnienie testu prywatnego wierzyciela).

Ulgi w postaci umorzefi, odroczeh lub rozlo2enia na raty splaty nalezno5ci mogq zostad udzielone
jedynie w przypadku, gdy warto66 pomocy de minimis udzielanej przedsiqbiorcy na podstawie
niniejszej uchwaly, lacln_ie z wartoSci4 innej pomocy de minimis uzyskanej pizez niego w roznych
formach i z r62nych 2rodel, w biezqcym roku kalendazowym oiaz w dw6ch popizedzaj4cych
latach kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiqcej r6wnowarto6d 200 tys. euro (przemysl,
przetw6rstwo iobr6t produktami rolnymi oraz drogowy transport pasa2erski), 100 tys. euro (dla
przedsiqbiorc6w dziatajqcych w sektorze drogowego transportu towarowego), i5 tys. euro
(w zakresie podstawowej produkcji produkt6w rolnych - hodowli zwieriqt, upravty 2b62,
sadownictwa i ogrodnictwa) oraz kwoty stanowiqcej r6wnowarto6d 500 tys. euio dl-a uslug
Swiadczonych w o96l nym interesie gospodarczym.

Podmiot ubiegajqcy siq o udzielenie ulgi w splacie naleznoSci cpruilnoprawnych stanowi4cych
pomoc de minimis wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozlozenie na raty splaty
nafezno5ci zobowiqzany jest do przedlozenia:

1) wszystkich zaSwiadczefi o pomocy de minimis, jakie otrzymal w roku, w kt6rym ubiega siq
o pomoc, oraz w ciqgu 2 poprzedzajqcych go lat, lub o6wiadczenia o wielkoSci pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo o5wiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie:

2) informacji niezbqdnych do udzielenia pomocy de minimis okre5lonych w rozporzqdzeniu Rady
Ministr6w z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawilnych przez
podmiot ubiegajqcy siq o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z p62nielszymi
zmianami).

Podmiot ubiegajqcy siq o udzielenie ulgi w splacie nalezno6ci cywilnoprawnych stanowiqcych
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub
rozlo2enie na raty splaty naleznosci zobowiqzany jest do przedlo2enia:

1) wszystkich za6wiadczeh o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie, jakie otrzymal
w, roku, w kt6rym ubiega siq o pomoc, oraz w ciqgu 2 poprzedzajqcych go lat, lub
o6wiadczenia o wielko6ci pomocy de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie oirzymlnej w tym
okresie, albo oswiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbqdnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybot6wstwie
okre6fonych w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w zdnia 11 czervvca2ol0r. w sprawie informacji
skladanych przez podmiot ubiegajqcy siq o pomoc de minimis w rolnictwie lub rvbol6wstwie
(Dz. U.22010r.  Nr 121, poz.810 zp62niqszymizmianami).

4.

5.



PROJEKT
s8

Traci moc uchwala Nr Lll/607/10 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 3 wrze5nia 2010
roku w sprawie szczegolowych zasad i trybu umarzania nale2no6ci pieniqznych majqcych charakter
cywilnoprawny przypadalqcych Gminie i Miastu Czerwionka - Leszczyny lub jejjednostkom podleglym
oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych nalezno6ci, a tak2e wskazania organow do tego
uprawnionych oraz okre6lenia warunk6w dopuszczalnoSci pomocy publicznej w przypadkach,
w kt6rych ulga stanowic bqdzie pomoc publicznq.

se
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
Kierownikom jednostek podleglych Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny.

s10

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Slqskiego i wchodzi w 2ycie
po uptyrruie 14 dni od jejogloszenia iobowiqzuje do dnia 30 czerwca 2019 roku.
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