RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GMINY WASILKÓW NA LATA 2017-2023

Opracowanie powstało na zamówienie Gminy Wasilków w ramach prac nad Lokalnym Programem
Rewitalizacji Gminy Wasilków.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przeprowadzenie konsultacji:
Agnieszka Maszkowska
Agnieszka Olender
Maciej Olender
Katarzyna Sokół

Opracowanie raportu:
Agnieszka Maszkowska

Wasilków 2017

Spis treści
WSTĘP......................................................................................................................................................3
PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI...............................................................................................................5
AKCJA INFORMACYJNA............................................................................................................................6
PRZEBIEG I FORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH...................................................................................6
ZGŁOSZONE UWAGI I OPINIE................................................................................................................10
Załączniki................................................................................................................................................14
Załącznik nr 1 – Zarządzenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017-2023................14
Załącznik nr 2 – Ankieta konsultacyjna.................................................................................................15

WSTĘP
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Gmina Wasilków opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 –
2023 (LPR). Tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków składało się z trzech etapów
związanych także z działaniami partycypacyjnymi kierowanymi do mieszkańców:
1. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz konsultacje projektu uchwały Rady
Miejskiej w Wasilkowie w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wasilków obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji.
2. Tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz działania partycypacyjne związane z pracami nad
Programem.
3. Konsultacje Programu Rewitalizacji.
Niniejszy raport obejmuje trzeci etap tworzenia programu – tj. konsultacje projektu Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023.
Pierwszy etap obejmował opracowanie diagnozy mającej na celu wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającej
obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W tym celu przeprowadzono badania i analizy, których
celem było wskazanie obszarów, charakteryzujących się koncentracją problemów społecznych oraz
gospodarczych i/lub przestrzenno-funkcjonalnych i/lub środowiskowych i/lub technicznych. Diagnoza
została sporządzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października
2015 r. (Dz. U. poz. 1777). Na jej podstawie został wyznaczony obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji. Następnie Burmistrz Wasilkowa przeprowadził konsultacje społeczne projektu uchwały w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. W wyniku sprzeciwu części
mieszkańców odnośnie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, wyrażonego podczas posiedzenia Komisji
Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej w dniu 23 maja 2017, nie doszło do przyjęcia w
porządku obrad punktu programu dotyczącego przyjęcia Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W głosowaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komisji
Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej podjęto decyzję o zdjęciu z programu Rady Miejskiej
w dniu 25 maja 2017 roku punktu dotyczącego przyjęcia Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W wyniku sprzeciwu mieszkańców wyrażonego w
konsultacjach społecznych odnośnie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, a także
wobec prawa pierwokupu gruntów i nieruchomości na obszarze rewitalizacji Miasto Wasilków podjęło
decyzję o odstąpieniu od opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, jednocześnie
przystępując do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków. Zmieniono także
granice obszaru rewitalizacji wyłączając obszar osiedla E. Plater. Aby uspokoić nastroje społeczne,
postanowiono przeprowadzić akcję edukacyjno‐informacyjną dotyczącą procesu rewitalizacji. Drugi
etap tworzenia programu obejmował więc działania informacyjno-edukacyjne oraz partycypacyjne.
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Działania przeprowadzone na tym etapie były jednym z podstawowych etapów tworzenia Programu
Rewitalizacji, ponieważ realizowały kluczową zasadę tworzenia programu, tj. zasadę partycypacji
społecznej w trakcie procesu przygotowania, realizacji i oceny rewitalizacji na terenie gminy. Celem
partycypacji społecznej określonym wprost w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.
U. poz. 1777) jest przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny
udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych.
Na tym etapie zostały zastosowane między innymi następujące techniki partycypacyjne:





Sonda uliczna,
Warsztaty planistyczne z mieszkańcami,
Badania jakościowe,
Prace międzysektorowej Grupy Roboczej ds. rewitalizacji.

Zaangażowanie mieszkańców i lokalnych interesariuszy wyrażone w uczestnictwie w działaniach
partycypacyjnych oraz konsultacyjnych pozwoliło na wypracowanie kompromisu możliwego do
zaakceptowania zarówno przez władze lokalne jak i mieszkańców. Głosy mieszkańców pozwoliły na
określenie i opis głównych problemów na obszarze rewitalizacji oraz wskazanie przedsięwzięć do
realizacji.
Trzeci etap tworzenia Programu, będący przedmiotem niniejszego raportu, to etap konsultacji
społecznych przygotowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata
2017 – 2023.

PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI
Celami konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na
lata 2017 – 2023 było:
1) poznanie opinii mieszkańców o poddanym konsultacjom Programie,
2) stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projektu Programu.
Ponadto konsultacje były również okazją do podjęcia działań informacyjnych i edukacyjnych.
Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 –
2023 zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 368/2017 Burmistrza Wasilkowa z dnia 12
września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023 (załącznik nr 1). Konsultacje trwały w terminie od
14 września 2017 r. do 21 września 2017 r. i prowadzone były z mieszkańcami Gminy Wasilków.
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AKCJA INFORMACYJNA
Informacja o planowanych konsultacjach społecznych została rozpowszechniona poprzez:
 Publikację ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Programu na stronie internetowej
Urzędu Miasta Wasilków w zakładce Aktualności:
http://wasilkow.pl/pl/newsy/burmistrzmiasta/spotkanie-w-ramach-konsultacji-spolecznych-d
otyczacych-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-wasilkow.html
 Publikację ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Programu na stronie internetowej
Urzędu Miasta Wasilków w zakładce Komunikaty:
http://bip.wasilkow.pl/komunikaty/konsultacje-spoleczne-lokalnego-programu-rewitalizacji-g
miny-wasilkow.html
 Publikację Zarządzenia Nr 368/2017 Burmistrza Miasta Wasilkowa z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Wasilków na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wasilkow.pl/gmina_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html
 Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

PRZEBIEG I FORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Konsultacje społeczne projektu Programu obejmowały następujące formy konsultacji:
a) protokołowane, bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami Wasilkowa w dniu 18 września 2017 r. o
godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7
b)
wydarzenie w przestrzeni publicznej 14 września 2017 r. o godzinie 14:00 (skwer między ul.
Kościelną, a Rynkiem Kilińskiego)
c) składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w „Ankiecie konsultacyjnej” (załącznik nr 2)
Ankiety konsultacyjne można było składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul.
Białostocka 7, 16-010 Wasilków lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl
w dniach od 14 września do 21 września 2017 r.
Pierwszą formą konsultacji było wydarzenie w przestrzeni publicznej 14 września 2017 r. o
godzinie 14:00. Miało ono miejsce na skwerze między ul. Kościelną, a Rynkiem Kilińskiego. Został tam
zorganizowany punkt konsultacyjny, w którym można było zapoznać się z projektem Lokalnego
Programu Rewitalizacji oraz złożyć ewentualne uwagi.
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Zdjęcia nr 1 i 2. Wydarzenie w przestrzeni.
Drugą formą konsultacji było bezpośrednie protokołowane spotkanie z mieszkańcami w dniu
18 września 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. Spotkanie prowadziła Pani
Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab (reprezentująca Konsorcjum- Wykonawcę LPR). Na wstępie
powitała zebranych uczestników oraz przedstawiła cel spotkania i jego przebieg. Na spotkaniu obecny
był burmistrz Wasilkowa – Pan Mirosław Bielawski oraz koordynator ds. rewitalizacji – Pan Adam
Radziszewski.
Na spotkaniu przekazano najważniejsze informacje na temat przygotowania Programu oraz
jego zawartości. Omówiono proces powstawania dokumentu – w szczególności etap diagnozy oraz
partycypacji społecznej, a także wizję, cele i kierunki działań oraz szczegółowe dane na temat
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Lokalny Program Rewitalizacji składa się z następujących elementów:







Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji
Wizja i cele działań rewitalizacyjnych
Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Szacunkowe ramy finansowe
System wdrażania programu w tym system monitorowania
Mechanizm integrowania działań

W Programie ujęto następujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
1. Centrum promocji kompetencji seniorów Wasilkowa
2. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości
3. Akademia Małego Geniusza
4. Kampania informacyjna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5. Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych
6. Wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców budynków komunalnych
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7. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wasilkowie
8. Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wasilkowie
9. Budowa przystani kajakowej na rzece Supraśl w Wasilkowie
10. Usprawnienie komunikacji w Wasilkowie: przebudowa skrzyżowań, realizacja budowy ulic,
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
11. Wzrost kompetencji przedsiębiorców ‐ negocjacje, komunikacja interpersonalna
12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego przy Szkole Podstawowej na ul. Polnej
13. Ścieżka ekologiczna dla pieszych i rowerzystów
14. Gra planszowa „Mój Wasilków”
15. Historyczno‐patriotyczne centrum Wasilkowa „Moja mała Ojczyzna”
16. Oznakowanie informacyjne miasta
17. Przewodnik turystyczny po Wasilkowie
18. Plaża miejska
19. Park ul. Dworna
20. Park Miejski za szkołą podstawową Króla Zygmunta Augusta
21. Stary‐Nowy Rynek w Wasilkowie
22. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych (Gimnazjum, Urząd
Miejski, MOPS)
23. Rzeka w mieście ‐ Przestrzeń dla rodziny
24. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Wasilkowie – nadanie dla obiektu sportowego nowych
funkcji zabezpieczających potrzeby społeczne osób zamieszkałych na terenie Gminy Wasilków,
szczególnie na obszarze zdegradowanym
25. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez instalację miejskiego systemu
monitoringu wizyjnego w Wasilkowie
26. Centrum Wsparcia Społecznego
27. Strefa rekreacji nad zalewem
28. Odnawialne źródła energii przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych
29. Ograniczenie emisji spalin z domków jedno/wielorodzinnych
30. Oczyszczenie i odmulenie kąpieliska strzeżonego w zalewie Wasilkowskim
31. Przebudowa Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
32. Dom kultury w Wasilkowie‐ przebudowa i rozbudowa
33. Przebudowa kompleksu kortów tenisowych na stadionie miejskim w Wasilkowie
34. Przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej i ul. Polnej w Wasilkowie wraz z utworzeniem miejsc
parkingowych
W trakcie spotkania wpłynęły dwie uwagi.
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Osoba
zgłaszająca
Jadwiga
Piotrowska

Adrian
Łuckiewicz

Treść uwagi

Uzasadnienie

Odpowiedź

Przedsięwzięcie
rewitalizacyjne nr 26 –
Centrum
Wsparcia
Społecznego (str. 159)
należy
uzupełnić
o
prowadzenie
terapii
dedykowanej osobom tego
potrzebującym, w tym
uzależnionym,
współuzależnionym, w tym
DDA.
Przedsięwzięcie
rewitalizacyjne nr 11 dedykowane
rozwojowi
przedsiębiorczości poprzez
szkolenia miękkie, można
uzupełnić o inne szkolenia
przydatne w prowadzeniu
działalności gospodarczej,
np. fakturowanie.

Terapie
psychologiczne są w
wielu
wypadkach
koniecznym
narzędziem
skutecznego
poradzenia sobie z
problemami
typu
alkoholizm, depresja,
przemoc.

Uwaga uwzględniona.

Warto
stworzyć
przedsiębiorcom
możliwości rozwoju
poprzez cykle szkoleń
z różnych dziedzin
niezbędnych
w
prowadzeniu firmy.

Powyższa propozycja jest
uwzględniona
w
przedsięwzięciu nr 2.
Główne
cele
inkubatora
przedsiębiorczości:
•
utworzenie
punktu
informacyjno‐konsultacyjnego
dla
początkujących
przedsiębiorców,
• rozwój przedsiębiorczości
wśród mieszkańców,
• nowe miejsca pracy,
• organizacja kursów w
zakresie zakładania własnych
firm,
• szkolenia i doradztwo
prowadzące do podniesienia/
uzupełnienia
kwalifikacji
zawodowych,
• działania związane z
poradnictwem zawodowym
• możliwość korzystania z
usług księgowych i wsparcia
wykwalifikowanych trenerów
rozwoju osobistego,
• zapewnienie własnego
lokalu,
• zapewnienie reklamy,
•
możliwość
pozyskania
dotacji na rozwój własnej
firmy.

Źródło: Opracowanie własne
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W trakcie dyskusji nad programem zgłoszono również postulat budowy basenu przy Szkole
Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

ZGŁOSZONE UWAGI I OPINIE
W terminie składania uwag wpłynęła jedna ankieta konsultacyjna. Odpowiedzi na złożone
uwagi zawiera tabela nr 1.

Tabela 1. Odpowiedzi na uwagi dotyczące projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Wasilków zgłoszone w formie pisemnej w ankiecie
konsultacyjnej.

L.p.

1.

Data
wpły
wu
uwagi
19.09.
2017

Zgłaszający
uwagę

Mieszkańcy
ul.
Sienkiewicza
w Wasilkowie

Treść uwagi

Należy dodać punkt o
wyłączeniu obszaru
rewitalizacji na
wniosek mieszkańców
terenu zabudowy
jednorodzinnej w
rejonie ulic
Sienkiewicza.
Uzasadnienie:
Mieszkańcy ul.
Sienkiewicza w
Wasilkowie nie
wyrażają zgody na
zaliczenie ich do
obszaru
zdegradowanego w
zakres granic obszaru
LPR jako Centrum.
Zaliczenie ulicy
Sienkiewicza do
obszaru
zdegradowanego
podlegającego
rewitalizacji nie ma
odzwierciedlenia w
przedstawionej w
programie analizie
wskaźników. Zgodnie
z wytycznymi
wyznaczenia ww.
obszaru nie można na
jej terenie
zidentyfikować stanu
kryzysowego
rozumianego jako
stan występowania

Część
dokumentu
, którego
dotyczy
uwaga
5.6. Obszar
zdegradowa
ny i
rewitalizacji
ppkt. 5.6.1.
Konsultacje
społeczne
obszaru
zdegradowa
nego i
rewitalizacji

Rozstrzygnięcie w
sprawie rozpatrzenia
uwagi
Uwaga
Uwaga
uwzględnieuwzglęniona
niona
uwaga
nieuwzględ
niona

Uzasadnienie

Na obecnym etapie
konsultacji nie ma
możliwości zmiany granic
obszaru rewitalizacji.
Możliwość składania
wniosków w tej sprawie
była zapewniona na I
etapie konsultacji, a także
w pewnym zakresie w
trakcie II etapu tworzenia
programu, tj. partycypacji
społecznej. Ze względu na
odmienny od GPR tryb
procedowania Programu
Rewitalizacji obecność
nieruchomości na
obszarze rewitalizacji nie
wpływa w żaden sposób
na możliwość korzystania
z uprawnień
właścicielskich. Nie
ograniczy również
planowanych inwestycji,
wręcz przeciwnie – może
stworzyć szereg
możliwości pozyskania
dofinansowania na
niektóre działania np. na
wymianę nieefektywnych
źródeł ciepła, montaż
pomp ciepła i in. Co do
zasady również, ceny
nieruchomości
położonych na obszarze
rewitalizacji, po
przeprowadzeniu procesu
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negatywnych zjawisk
społecznych w strefie
gospodarczej,
środowiskowej,
przestrzenno-funkcjo
nalnej czy
technicznej.

rewitalizacji rosną, a nie
maleją ze względu na
dokonane w nich
inwestycje poprawiające
jakość istniejącej
infrastruktury.

Ponadto w kwestii zapisów projektu Programu dyskutowano na forum Grupy Roboczej ds.
Rewitalizacji w dniu 14 września 2017 r. Uwagi dotyczyły głównie przedsięwzięć rewitalizacyjnych – ich
uzupełnienia i uporządkowania poprzez połączenie niektórych działań w jedno przedsięwzięcie.
Zgłoszony został również postulat dodania dwóch dodatkowych przedsięwzięć.

Zdjęcia 3,4. Spotkanie Grupy Roboczej ds. Rewitalizacji.
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Tabela 2. Odpowiedzi na uwagi dotyczące projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Wasilków zgłoszone podczas spotkania Grupy
Roboczej ds. rewitalizacji w dniu 14 września 2017 r.
Lp
.
1.

Data wpływu
uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź

Należy uzupełnić opis przedsięwzięcia
nr 32 o opis koncepcji projektu i zakres
zadań.

Uwaga uwzględniona

Należy dodać nową funkcję budynku –
centrum przedsiębiorczości/centrum
organizacji pozarządowych/inne cele
edukacyjne i uzupełnić o opis
powyższej funkcji przedsięwzięcie nr
31.
Należy połączyć przedsięwzięcia nr 28 i
29 w jedno dotyczące ochrony
środowiska. Sugeruje się dodać
również możliwość montażu pomp
ciepła.
Przedsięwzięcie nr 33 (korty tenisowe)
należy włączyć do przedsięwzięcia nr
24 obejmującego modernizację
stadionu.

Uwaga uwzględniona

5.

Dotyczy przedsięwzięcia nr 14
-Proponuje się zamiast gry planszowej
stworzyć przestrzenną grę planszową.

Uwaga uwzględniona

6.

Połączyć przedsięwzięcia nr 12 i 34 –
oba dotyczą przebudowy ulic i
infrastruktury drogowej przy ul. Polnej
i Kościelnej.

Uwaga uwzględniona

7.

Przedsięwzięcie nr 2 należy nazwać
Centrum Przedsiębiorczości. Sugeruje
się połączenie przedsięwzięcia nr 2 i nr
11 – zakładającej szkolenia dla
przedsiębiorców.
Należy włączyć działania przewidziane
w przedsięwzięciu nr 4 do opisu
przedsięwzięcia nr 26 i połączyć w
jedno przedsięwzięcie.

Uwaga uwzględniona

9

Przedsięwzięcie nr 16 - oznakowanie
informacyjne miasta połączyć z
przedsięwzięciem nr 17 -przewodnik
turystyczny po Wasilkowie.

Uwaga uwzględniona

10

Należy połączyć w jedno
przedsięwzięcie dotyczące
zagospodarowania terenu zalewu
następujące przedsięwzięcia: nr 18, nr
27 i nr 30.
Należy połączyć w jedno
przedsięwzięcie dotyczące rzeki w
mieście i terenów wokół następujące
przedsięwzięcia: nr 13, nr 19, nr 23.

Uwaga uwzględniona

2.

3.

4.

8.

11

14.09.2017

Zgłaszający uwagę
(imię i nazwisko,
instytucja)
Grupa Robocza ds.
Rewitalizacji

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

16

12

Sugeruje się rozważyć dołączenie
działań przewidzianych w
przedsięwzięciu nr 9 polegających na
budowie przystani kajakowej do
przedsięwzięcia dotyczącego rzeki lub
zalewu.
Sugeruje się rozważyć połączenie
przedsięwzięcia nr 15 i nr 21
dotyczącego Rynku w Centrum.

Uwaga uwzględniona

14

Proponuje się dodanie przedsięwzięcia
polegającego na utworzeniu
nowoczesnego centrum zarządzania
infrastrukturą w Gminie Wasilków.

Uwaga uwzględniona

15

Proponuje się dodanie przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie szkoły
podstawowej im. Króla Zygmunta
Augusta i utworzeniu tam pływalni.

Uwaga uwzględniona

13

Uwaga uwzględniona

16

Załączniki
Załącznik nr 1 – Zarządzenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017-2023.
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Załącznik nr 2 – Ankieta konsultacyjna

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Wasilków

LP

TREŚĆ ZAPISU
W PROGRAMIE
(ROZDZIAŁ,
PODROZDZIAŁ, PUNKT
NR STRONY)

PODMIOT
ZGŁASZAJĄCY
PROPOZYCJE

PROPONOWANA TREŚĆ ZAPISU

ADRES

NR TELEFONU

IMIĘ
I NAZWISKO
OSOBY DO
KONTAKTU

UZASADNIENIE

DATA
WYPEŁNIENIA
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