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z prawem.

Uzasadnienie

W dniu 19 maja 2016 r' do Regionałrej
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Skład orzekający odnosząc się do wyżej
inw estycja zwięana z wymlaną
r1 w ucrrwale bujzetowej ou zoi5 'ot'zo'tła zaplanowana 150 000 zł) i w1.rniana c.o.
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szyła wielkośćplanowanej
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Komisj ę opinii'
zawarĘmi w sformułowanej przez
plawne olaz jest zgodny
prawem'
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