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Nazwa zadania
(max do 80 znaków)

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulica, nr dzialki)

Szacunkowy koszt realizacji zadania**

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max. 1000 znaków)
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* strona udostępniona do wglądu, prosimy
o cżyteIne Wypełnien]e drukowanymi literami

x*przedstawione koszty
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szacunkowe i poglądowe, koszt reaIizacli może uIec żmianie w zależnościod ostatecznego zakresu inwestycji

