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z siedzibą w Wolbromiu 
Oś.B.Chrobrego 17/28 

32-340  Wolbrom 

Adres  do  korespondencji: 
59-220  Legnica 

ul. Władysława  Łokietka 18 
e-mail: zarzad@ptg-org.pl 

 

Legnica  dnia  23  sierpnia  2019 r. 

 

 

 
 

 

Prokuratura Rejonowa  w  Xxxxxx 
ul. xxxxxx 

xx-xxx  Xxxxx 
 

 

ZAWIADOMIENIE 

 
O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

 

 

 Działając na podstawie art. 304 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego, w wykonaniu uchwały podjętej przez Zarząd Polskiego 

Towarzystwa Geodezyjnego nr 8/VI/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., niniejszym 

zawiadamiam o możliwości popełnieniu przestępstwa, określonego w art. 231 §1 ustawy 

Kodeks karny,  przez n/w osoby: 

 

1. Pana Xxxxx XXXXXX –xxxxxxego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i 

kartograficznego  z siedzibą w Xxxxxx przy ul. Xxxxxxx 

 

2. Pana Xxxxx  xxxxxxxxXXXXX – pracownika Urzędu Wojewódzkiego w Xxxxxx, 

działającego z upoważnienia xxxxxxego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego,  

 

polegającego na przekroczeniu przez w/w osoby swoich uprawnień i nie dopełnieniu 

obowiązków służbowych, poprzez umyślne działanie w sposób sprzeczny 

z obowiązującymi przepisami prawa,   

 

na szkodę interesu  prywatnego n/w osób: 

 

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

oraz  na  szkodę  interesu  publicznego. 

 



              
KRS: 0000333653 Sąd Rej. Kraków-Śródmieście                Adres do korespondencji: 
mBank: 87 1140 2004 00003602 7749 1738    59-220  Legnica 
NIP 6372153714  ul. Władysława Łokietka 18 
REGON 121032220  www.ptg-org.pl      e-mail: zarzad@ptg-org.pl 
ZARZĄD PTG: 
członkowie– Jarosław FORMALEWICZ, Jacek KOZIEŁ, sekretarz– Adam WÓJCIK, skarbnik– Jacek DUBAS, prezes – Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK 

 

Zarzuty: 

 

 

1. Zarządzenie i przeprowadzenie  czynności kontroli wykonywania prac geodezyjnych 

i kartograficznych, z pominięciem  wymaganej  ustawowo procedury kontroli 

przedsiębiorcy, na podstawie  przepisów art. 9 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej jako ustawa prawo geodezyjne, 

w szczególności bez sporządzenia wymaganego przepisami art. 9 ust 9 w/w ustawy – 

protokołu kontroli; 

2. Dokonanie w/w czynności kontrolnych bez wymaganego upoważnienia, wystawionego 

przez Wojewodę Xxxxxxego, określonego przepisem art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – dalej jako prawo przedsiębiorców; 

3. Dopuszczenie do grona uczestników czynności kontrolnych starostów (jako organów 

prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny) oraz postronnych osób 

fizycznych (które złożyły do xxxxxxego wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego pisma zawierające swoje zastrzeżenia do 

wykonanych prac geodezyjnych), przy jednoczesnym niedopuszczeniu do udziału 

w w/w czynnościach podmiotów (wykonawców), które sporządziły przedmiotowe 

prace geodezyjne, i które wywodzą z tego tytułu swoje prawa i obowiązki; 

4. Podważenie wiarygodności dokumentów posiadających moc dokumentów urzędowych 

- materiałów zasobu - w postaci operatów technicznych sporządzonych przez 

wykonawców prac, uprzednio legalnie włączonych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego; 

5. Podważenie autorytetu i wiarygodności organu prowadzącego postępowanie 

rozgraniczeniowe oraz organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny 

i kartograficzny, czyli przymiotów koniecznych do legalnego funkcjonowania tych 

organów, poprzez bezprawne dokonanie odrębnych i sprzecznych rozstrzygnięć 

leżących w zakresie spraw należących do ich wyłącznej kompetencji.  

 

Uzasadnienie i opis stanu faktycznego  

 

 Do xxxxxxego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 

w dniach: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

wpłynęły pisma (zwane przez wnoszących jako skargi) od osób fizycznych zawierające 

zastrzeżenia względem wykonanych, zakończonych i przyjętych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego prac geodezyjnych. 

 

 Pan Xxxxxx XXXXXX, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxego wojewódzkiego inspektora 

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego z siedzibą w Xxxxxx oraz działający z jego 

upoważnienia Pan Xxxxx   Xxxxxxx XXXXX, powołując się na art. 7b ust 1 pkt 1 lit a 

ustawy prawo geodezyjne, zwrócili się pisemnie do geodetów, o ustosunkowanie się do 

stawianych w skargach zarzutów. W ocenie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego tak 

przedsięwzięte działania w sposób nieuprawniony doprowadziły do pominięcia 

obowiązujących przepisów dotyczących trybu i sposobu dokonywania kontroli 

wykonawców prac geodezyjnych.  

 

 Poza sporem pozostaje, że wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego posiada ustawowe kompetencje, wyrażone w art. 7b ust. 1 pkt 1   

ustawy prawo geodezyjne, do dokonywania kontroli przestrzegania i stosowania 

przepisów ustawy, w szczególności co do zgodności wykonywania prac geodezyjnych 

i kartograficznych z przepisami ustawy. Przepis  ten określa  zakres  przedmiotu kontroli, 
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natomiast podmiotem kontroli, zgodnie z art. 9 ust 2, mogą  być jedynie organy 

administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonujący  prace  geodezyjne  i  

kartograficzne  przedsiębiorcy oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. Z uwagi na fakt, że  prace geodezyjne wykonywane 

są wyłącznie przez zdefiniowanego w art. 11 ustawy prawo geodezyjne  przedsiębiorcę-

 wykonawcę prac geodezyjnych, to należy  uznać że pominięcie sposobu i trybu kontroli  

opisanego  w przepisie art. 9 ust 7 ustawy prawo geodezyjne w swej treści odwołującego 

się do przepisów rozdziału 5 prawo przedsiębiorców, za działanie sprzeczne z 

obowiązującymi przepisami prawa. Należy  również  podkreślić, że przeprowadzenie przez 

inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego niezdefiniowanego  postępowania 

wyjaśniająco-kontrolnego w stosunku do osób posiadających  uprawnienia  zawodowe 

jest rażącym przekroczeniem ustawowych uprawnień osób działających w imieniu organu, 

poprzez  działanie  bez  podstawy  prawnej. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego nie jest uprawniony żadnym przepisem prawa do dokonywania oceny 

działalności  osób posiadających państwowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji 

i kartografii  wykonujących swój  zawód w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, w  szczególności  nie  posiada  żadnej  delegacji  prawnej  do żądania  

wyjaśnień  i  opisania  wszelkich  okoliczności  związanych  z  realizacją  kwestionowanej  

przez  skarżącego  pracy  geodezyjnej. 

 

 W przedmiotowych postępowaniach, Pan Xxxxxx XXXXXX – xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz Pan 

Xxxxx   Xxxxxxx XXXXX – pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Xxxxxx, de facto wszczęli 

i przeprowadzili czynności kontroli przedsiębiorców (wykonawców prac geodezyjnych) w 

sposób  sprzeczny  z  obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności nie posiadali do 

przeprowadzenia przedmiotowych czynności kontroli wymaganego prawem upoważnienia 

Wojewody Xxxxxxego, z czynności kontroli nie powstał formalny protokół kontroli, a do 

czynności - w charakterze uczestników – bezpodstawnie dopuścili podmioty 

nieuprawnione (starostów powiatowych oraz osoby fizyczne), przy jednoczesnym 

pominięciu faktycznych wykonawców prac geodezyjnych, wywodzących z faktu 

wykonania przedmiotowych prac swój interes prawny.  

 

 Pan Xxxxxx XXXXXX, działając bez podstawy prawnej, dokonał  merytorycznej 

oceny dokumentacji technicznej i rozgraniczeniowej, mając  świadomość, że  czynność  

ta  jest  zastrzeżona  dla  innych  organów.  

 Artykuł 33, ust. 2, pkt. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że 

wydanie decyzji o rozgraniczeniu poprzedza „dokonanie przez wójta, burmistrza 

(prezydenta  miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu 

granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych 

dokumentów z przepisami”. Tymczasem analizując postępowanie Pana Xxxxx XXXXXX w 

świetle przepisów rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie 

rozgraniczania nieruchomości – dalej jako rozporządzenie o rozgraniczeniu  należy 

stwierdzić, że: 

1.   Funkcjonariusz publiczny dokonał analizy i oceny prawidłowości wykonania przez 

geodetę analizy materiałów źródłowych czyli czynności opisanej w rozporządzeniu 

o rozgraniczeniu w rozdziale 3, w §8 pkt. 2 

2.   Dokonał oceny zgodności zakresu prac wykonanych przez geodetę z zakresem 

postępowania rozgraniczeniowego wynikającym z postanowienia organu prowadzącego 

postępowanie czyli zasadniczego elementu oceny dokonywanej przez organ prowadzący 

postępowanie rozgraniczeniowe, a wynikającego z art. 33 ust. 2 pkt.1 ustawy pgik. 

3.   Dokonał oceny prawidłowości wykonania czynności sporządzenia protokołu  

granicznego i szkicu granicznego stanowiącego integralną część protokołu granicznego, 

czyli czynności opisanej w rozporządzeniu o rozgraniczeniu w rozdziale 3, w §11 pkt.3.  

lub  § 15 pkt. 2. 
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4.   Dokonał oceny prawidłowości utrwalenia granic czyli czynności opisanej w 

rozporządzeniu o rozgraniczeniu w rozdziale 3, w § 15 pkt. 1 

5.   Dokonał oceny zasadności realizacji  przez geodetę czynności dotyczącej 

sporządzenia opinii, opisanej w rozporządzeniu o rozgraniczeniu w rozdziale 3, w § 15 

pkt. 3 

6.   Dokonał oceny prawidłowości doręczenia wezwań do stawienia na gruncie czyli 

czynności opisanej w rozporządzeniu o rozgraniczeniu w rozdziale 3, w §8 pkt. 4. 

 

Czynności  te, zgodnie  z  przepisami rozdziału 3 rozporządzenia o rozgraniczeniach, są 

czynnościami ustalenia przebiegu granic, a ich przeprowadzenia dokonuje geodeta 

działający z upoważnienia organu określonego w art. 30 ust 1 ustawy prawo geodezyjne. 

Prawidłowość  przeprowadzenia  czynności  ustalenia granic w postępowaniu 

rozgraniczeniowym podlega ocenie wójta, ewentualnie sądu powszechnego. 

 

 Pismo wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 

w przedmiotowej sprawie, odpowiedź na skargę, stanowią więc alternatywne 

rozstrzygnięcie organu władzy publicznej, kwestii rozstrzygniętej już przez organ 

prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe. Skutkiem tego, w świadomości społecznej 

podważono przekonanie co do wartości prawomocnych działań organów państwa 

działających na podstawie i w ramach prawa. Jest to równoznaczne ze 

zdeprecjonowaniem samego prawa jako zespołu norm regulujących działanie państwa  

i społeczeństwa. Działania te były wykonane pomimo pisma geodety uświadamiającego 

brak podstaw prawnych do podejmowanych przez urząd czynności. W tym miejscu należy 

wskazać na to, że Sąd Najwyższy w wyroku, w sprawie sygn. akt III KK 298/13 z dnia 4 

grudnia 2013 roku stwierdził, że „bezpośrednim dobrem chronionym tym właśnie 

przepisem (w uzupełnieniu do rodzajowego dobra określonego jakim jest ochrona 

interesu publicznego, rozumianego jako interes zbiorowy organizacji społecznych, 

państwa i samorządu oraz działalność ogółu instytucji) jest normalna działalność 

instytucji państwowych i społecznych, a zwłaszcza autorytet, dobre imię i sprawność 

działalności”, uznając tym samym, że autorytet i dobre imię, będące synonimem 

zaufania, stanowią dobra chronione same w sobie. Oznacza to, że osoby wskazane we 

wniosku, zobowiązane z racji funkcji do znajomości cytowanych przepisów, działały 

świadomie  z zamiarem bezpośrednim w stosunku do przekroczenia przepisów oraz 

działania te mają  charakter działań na szkodę interesu publicznego i prywatnego. 

 

O swoich nieformalnych  i subiektywnych  ustaleniach xxxxxx wojewódzki inspektor 

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego bezzasadnie poinformował starostów 

powiatowych oraz osoby będące autorami skarg obywatelskich. Podkreślenia wymaga  

fakt, że organy administracji nie mają jakiegokolwiek uprawnienia do rozpatrywania 

skarg wnoszonych wobec działań podmiotów prywatnych, jakimi  są  wykonawcy  prac  

geodezyjnych  czy  też  osoby posiadające  uprawnienia  zawodowe  w  dziedzinie  

geodezji  i  kartografii. Prowadzenie przez wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego w związku z wpływającymi zarzutami obywateli na 

prawidłowość wykonywania prac geodezyjnych postępowania wyjaśniającego czy też 

wyjaśniająco-kontrolnego (niezdefiniowanego w obowiązujących przepisach), nie może 

odbywać się z pominięciem fundamentalnej zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Ustawy 

Zasadniczej, szczególnie w świetle  ciążącego na organie obowiązku udzielenia osobie 

zainteresowanej należytej  i wyczerpującej informacji o sposobie załatwienia sprawy w 

sposób budzący zaufanie do władzy publicznej. 

  

Odbierając wykonawcy prac geodezyjnych - przedsiębiorcy ustawowo 

zagwarantowaną możliwość złożenia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez 

organ kontroli (art. 59 prawo przedsiębiorców) oraz złożenia zastrzeżeń do 

sporządzonego przez kontrolującego protokołu kontroli (art.9 ust 11 prawo geodezyjne), 

jak również poprzez przekazanie informacji o rzekomych błędach w dokumentacji 
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geodezyjnej osobom i instytucjom niezwiązanym z procedurą kontroli, doprowadzono  do  

możliwości naruszenia dobrego imienia przedsiębiorcy oraz dóbr osobistych osób 

posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Nie ulega 

wątpliwości, że przedsiębiorca działający na wolnym rynku usług geodezyjnych i 

kartograficznych, w sposób szczególny dba o dobrą opinię swojej firmy, a każda 

informacja o jego rzekomej nierzetelności ma bezpośredni wpływ na ilość  potencjalnych 

zleceniodawców i w związku z tym na wysokość osiąganych dochodów. 

 

 Polskie Towarzystwo Geodezyjne wskazuje, że działania osób będących podmiotem 

niniejszego zawiadomienia noszą znamiona czynów popełnionych w sposób celowy 

i świadomy. Wykonawcy prac  geodezyjnych  pisemnie informowali wojewódzkiego 

inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego o naruszeniu zasady legalizmu 

i bezprawności prowadzonych przez przedstawicieli organu działań. Dla przykładu, 

w sprawie XXXXXXXXXXXXXXXXXX, w dniu 17 czerwca 2019 r. geodeta wystosował do 

Pana Xxxxx XXXXXX pismo, w którym poinformował, że odmawia składania jakichkolwiek 

wyjaśnień oraz oświadczeń w prowadzonej sprawie z uwagi na rażące naruszenie zasady 

legalizmu w działaniu organu. Geodeta podnosił, że prowadzone przez organ 

postępowania odbywają się z pominięciem wymaganej prawem procedury kontroli 

przedsiębiorcy, braku protokołu kontroli oraz dokonania bezprawnej oceny przez 

inspektora nadzoru prawidłowości (albo wadliwości) sposobu ustalania granic 

nieruchomości, podczas gdy wyłączną właściwość w tej sprawie ma sąd powszechny, do 

którego sprawa ta została przekazana i jest w trakcie rozpatrywania. Do wskazanych 

przez geodetę zastrzeżeń osoby reprezentujące organ nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego w żaden sposób się nie odniosły prowadząc dalej postępowanie wg 

przyjętych przez siebie zasad, stwierdzając jedynie, że geodeta odmówił składania 

wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. 

 

 Za działanie na szkodę interesu publicznego, należy w  szczególności uznać 

kontrolę oraz ocenę materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego (art.76 §1 kpa), dokumenty 

urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe 

w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 maja 2013 r., I OSK 2/12 stwierdził, iż 

"brak jest podstaw aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu przez 

uprawnionego geodetę, i włączonemu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego. Dokument ten ma charakter dokumentu urzędowego, o którym mowa 

w art. 76 kpa i wzruszenie mocy dowodowej tego dokumentu jest możliwe wyłącznie 

poprzez przeprowadzenie przeciwdowodu”. Podobną argumentację NSA przedstawił także 

w wyroku z dnia 17 maja 2018 r. I OSK 2167/15. Ze względu na to, że nie 

przeprowadzono żadnego formalnego przeciwdowodu w adekwatnej procedurze opisanej 

przepisami prawa, wszelkie inne próby kwestionowania poprawności operatu 

technicznego sporządzonego przez wykonawcę pracy uznać należy za bezpodstawne.  

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez xxxxxxego wojewódzkiego inspektora 

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – p. Xxxxx XXXXXX oraz działającego z jego 

upoważnienia p. Xxxxx  xxxxxxxxXXXXX  nie może być uznane za wystarczające do 

kwestionowania mocy dowodowej dokumentów urzędowych (posiadających moc, albo 

charakter takich dokumentów). Nie bez znaczenia pozostaje też, że próba 

kwestionowania w tej procedurze poprawności wykonania operatu technicznego 

przyjętego do zasobu, w sposób bezpośredni podważa inny dokument urzędowy – 

„Protokół weryfikacji”, sporządzony przez uprawniony do tego ustawowo organ 

administracji publicznej, w którym urzędowo stwierdzono, że operat ten został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi w geodezji i kartografii przepisami prawa. Materiały zasobu 

oraz sporządzone z ich wykorzystaniem zbiory danych, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy  z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, są rejestrem publicznym, które zgodnie z art. 40 ust 1 prawo geodezyjne 
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i kartograficzne służą gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom 

obywateli.  

 

 Działanie osób wskazanych we wniosku doprowadziło do nieuzasadnionej 

niepewności prawnej w zakresie wiarygodności dokumentów urzędowych korzystających 

z domniemania prawdziwości treści w nich zawartych, co stanowi  dowód na działanie na 

szkodę interesu publicznego.  

 

Należy   również  podkreślić, że wojewódzki  inspektor  nadzoru  geodezyjnego  i  

kartograficznego, jako  funkcjonariusz  publiczny, jest  zobowiązany  do  należytego  i  

wyczerpującego  informowania  zainteresowanych  stron  o  okolicznościach  faktycznych  

i  prawnych, które  mogą  mieć  wpływ  na  ustalenie  ich  praw  i  obowiązków. Powinien  

czuwać  nad  tym, aby  strony  i  inne  osoby  uczestniczące  w  postępowaniu  nie  

poniosły  szkody  z  powodu  nieznajomości  prawa  i  tym  samym  zobowiązany  jest  do  

udzielania  im  niezbędnych  wyjaśnień  i  wskazówek, mając  na  uwadze, że  mogą  to  

być  osoby  nieposiadające  kwalifikacji  merytorycznych  oraz  kompetencji  z  zakresu  

znajomości  prawa, podczas  gdy w  przedmiotowych  sprawach  doszło  do  sytuacji, w  

której  to,  osoby  wnoszące  zarzuty w  zakresie  prawidłowości  wykonania  pracy  

geodezyjnej, otrzymały  urzędową  odpowiedź  zawierającą  oceny  i  rozstrzygnięcia  z  

mocy  prawa  nieważne  jako, że  rozstrzygnięć  tych  dokonano  w  sposób  sprzeczny  z  

obowiązującymi  przepisami  prawa, tym  samym podważając  zaufanie  obywatela  do  

władzy  publicznej, co  bezpośrednio  skutkuje  możliwością  działania  na  szkodę  

interesu  prywatnego  i  publicznego. 

 

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego uprzejmie prosi o przesyłanie do 

stowarzyszenia informacji w zakresie sposobu i trybu rozpatrzenia niniejszego 

zawiadomienia. 

 
 

 
 
 

 

Załączniki: 

1. Uchwała nr 8/VI/2019 z dnia  22 sierpnia 2019 r. Zarządu  

    Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego 

2. Statut Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego 

3. odpis z KRS  

4. akta sprawy nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5. akta sprawy nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6. akta sprawy nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 


