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Sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów 
z realizacji uchwał Rady Gminy, ze sposobu prowadzenia inwestycji oraz 

bieżącej działalności, za okres od 26 czerwca do 26 lipca 2019 r. 
 

I. Realizacja uchwał Rady Gminy 
 
Uchwały podjęte na IX sesji rady Gminy Bodzanów, zostały przedłożone 
Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz według 
właściwości do RIO w Płocku, są to następujące uchwały: 

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bodzanów wotum zaufania, 

- w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, 

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bodzanów absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2018, 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów 

na lata 2019 – 2033,  

- zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 27/III/2018 na rok 2019, 

- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

sądowych, 

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania na 

zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Bodzanów, na okres 25 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy użytkowania, 

- w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. 

 
Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami.  
 

II. Sposób prowadzenia inwestycji 
z zakresu gospodarski wodno-ściekowej: 
• „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” 

- w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków trwają prace wykończeniowe  
w pomieszczeniach technicznych, rozpoczęły się prace przy utwardzeniu 
terenu; 
- w ramach budowy kanalizacji sanitarnej prowadzona jest inwentaryzacja 
wykonanej sieci, podłączane są pompownie na sieci ciśnieniowej; 
Po 15 sierpnia mieszkańcy mogą występować o wydanie warunków 
technicznych na wpięcie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 

• 22.07. br. unieważniłem postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji 
deszczowej w Białobrzegach w ulicy Długiej oraz wykonanie budowy 
kolektora głównego sieci kanalizacji sanitarnej w Białobrzegach, z uwagi na 
wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie 
postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, tj. w toku postępowania ujawniono, że sformułowane 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunki udziału w 
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postępowaniu mogą ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia budzić 
wątpliwości przy ocenie ich spełniania przez wykonawców. Dalsze 
prowadzenie postępowania może skutkować naruszeniem zasady 
prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i przejrzystości.  

• 8.07 br. podpisałem umowę z firmą ZIELONY OGRÓD ze Słupna na 
przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności w Bodzanowie na kwotę 
347 tys. zł. Planowany termin zakończenia zadania upływa 30.07.2019 r. 

 
z zakresu ochrony ziemi: 
• 15.07. br. podpisałem umowę z firmą RENOVO s. c. z Łodzi, na wykonanie 

usługi dla zadania: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Bodzanów w 2019 r.” na kwotę 26344,88 zł, z 
terminem realizacji do 30.09.2019 r. Zadanie jest dofinansowane z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w wysokości 50% wartości zadania. 18.07.br. złożona została  
aktualizacja wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Warszawie. 
 

z zakresu budynków użyteczności publicznej: 
• 19.07. br. podpisałem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, 

który reprezentował marszałek – Adam Struzik, na realizację zadań w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019. Inwestycje będą 
prowadzone w strażnicach i świetlicach wiejskich w sołectwach: Reczyn, 
Gromice, Niesłuchowo, Wiciejewo, Białobrzegi. Roboty w poszczególnych 
sołectwach obejmą m.in. wymianę posadzki w świetlicy, wymianę pokrycia 
dachu, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie ocieplenia i remontu 
elewacji, budowę ogrodzenia. Kwota dofinansowania to 10 tys. zł na każde 
sołectwo. Dla w/w zadań 11.07 i 12.07 br. wysłano zapytania ofertowe w celu 
wyłonienia wykonawców robót budowlanych. Oferty składano do 16.07. i 
17.07.2019 r.  Podpisanie umów na realizację prac zaplanowane jest na 
29.07.br. 

• 15.07.br ogłosiłem przetarg nieograniczony na "Przebudowę świetlicy 
wiejskiej w m. Kępa Polska". Planowany termin otwarcia ofert - 30.07.br. 
Termin wykonania inwestycji to 29.11.2019 r. 

• 24.07.br. podpisałem umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Adam 
Szymański na wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Mąkolinie. 
Wartość robót to 33 300 zł brutto. 

• 5.07 br. podpisałem umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym Sylwestra 
Węglewskiego z Płocka na modernizację pomieszczeń budynku świetlicy 
wiejskiej w Cieślach. Wartość robót to 35 670,00 zł brutto, termin realizacji 
robót do 19.08.2019 r. 
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z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej: 
• 18.07.2019 r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: 
Pielęgnacja terenów zielonych w Gminie Bodzanów” w miejscowościach 
Chodkowo, Chodkowo-Działki, Bodzanów, Gąsewo i Gromice.  Szacowana 
wartość zadania to kwota ponad 111 tys. zł, z czego dotacja to 100 tys. zł.  

• 9.07.br. podpisałem umowę z pracownią VIVERE Łuksza Niteckiego na 
opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy 
Bodzanów. Wartość zadania to 69 987,00 zł. brutto. Termin realizacji prac 
upływa 30.11.2020 r.   

• 10.07 br. podpisałem umowę z firmą MAX-MED na wykonanie chodników w 
ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo - 
Działki oraz Nowe Miszewo. Wartość prac to ponad 59 tysięcy złotych, 
termin wykonania prac do 30.09.2019 r. 

• 22.07 br. po raz II wysłano zapytania ofertowe na „Budowę siłowni 
zewnętrznej i placu zabaw w m. Białobrzegi na działce gminnej o nr 118/18”. 
W pierwszym przeprowadzonym postępowaniu zaproponowana cena oferty 
przekraczała środki finansowe, jakie gmina zamierza przeznaczyć na to 
zadanie. Inwestycja jest dofinansowywana ze środków „Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja  2019”. Termin składania ofert 
- 29.07.br. 
 

w ramach dokumentów strategicznych:  
• w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Bodzanów 17.07.br. w urzędzie odbyło się spotkanie warsztatowe w 
zakresie przedstawienia wstępnych wyników analizy wskaźnikowej dla 
obszarów zdegradowanych. Wyznaczono obszar rewitalizacji 
uwzględniający część Bodzanowa (centrum, rynek), Chodkowo oraz 
Cieśle. Uczestnicy dyskutowali o problemach i potrzebach  
w/w obszarów oraz o stworzeniu warunków do ich zrównoważonego 
rozwoju. Kolejnym etapem prac nad aktualizacją programu jest włączenie 
mieszkańców w jego opracowanie m.in. poprzez wypełnienie tzw. Fiszki 
Projektowej dostępnej na stronie internetowej gminy (wypełnienie 
online) lub wersji papierowej (dostępnej w tut. Urzędzie), służącej 
przedstawieniu propozycji projektów rewitalizacyjnych dla powyższych 
miejscowości. Termin składania fiszki upływa 5.08.2019 r.  
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III. Bieżąca działalność 

-  1 lipca rozpoczął się elektroniczny nabór wniosków na wypłatę świadczeń 
wychowawczych 500+ oraz „Dobry start”.  
Do 23 lipca br. wpłynęły  264 wnioski na wypłatę świadczenia 500+, kwota do 
wypłaty to 132 000,00 zł   
oraz 161 wniosków na świadczenie „Dobry start „ na kwotę 48 300. Do końca 
lipca zostaną wypłacone wszystkie świadczenia z dotychczasowych wniosków.  
 
- 2 lipca 2019 r. doszło do tragicznego w skutkach pożaru domu w miejscowości 
Garwacz, gdzie spłonęła część domu, która nie nadaje się do użytkowania. 
Mieszkańcom został zapewniony kontener mieszkaniowy, który jest opłacany 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Została także uruchomiona zbiórka pieniędzy na odbudowanie budynku, które 
można wpłacać  na specjalnie wyodrębnione konto bankowe, podane na głównej 
stronie Urzędu Gminy, w zakładce Aktualności pt. „APEL O POMOC DLA 
RODZINY POSZKODOWANEJ W WYNIKU POŻARU”. Zebrane tą drogą 
środki zostaną przeznaczone na odbudowę domu, poza tym trwa zbiórka 
niezbędnych mebli, sprzętu AGD oraz odzieży dla poszkodowanych, które 
można przekazywać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bodzanowie koordynatora wszystkich działań związanych z pomocą dla 
poszkodowanych.  

- 8 lipca br. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu 
Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie, w wyniku którego wyłoniona 
została kandydatura Pani Jadwigi Terebińskiej.  

- 12 lipca br. odbyłem comiesięczne spotkanie informacyjne z sołtysami gminy 
Bodzanów. 
 
- Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 5 lipca już po raz kolejny 
studenci z powiatu płockiego mieli przyjemność gościć w Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie odbyło się zakończenie roku akademickiego 
2018/2019 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy i podziękowania. Podczas spotkania prof. dr hab. 
inż. Andrzej Jakubiak przedstawił interesujący wykład pt. Czy świat jest 

cyfrowy?, a koniec części oficjalnej uświetnił swoim koncertem chór 
VoxSingers. Następnie odbył się piknik i wspólna zabawa przy ognisku.  
(uczestnicy spotkania: Bodzanów – 3 studentów, Miszewo – 18 studentów) 
 
- Przygotowany został projekt pod nazwą Kto, jeśli nie my?, który otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 1.850 zł z Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
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Jest to tzw. bon społecznościowy, na przeprowadzenie warsztatów 
florystycznych, garncarstwa oraz tworzenia biżuterii. Warsztaty te zostały 
zaplanowane z myślą o seniorach, ich realizacja nastąpi w okresie od                             
1 października do 31 grudnia 2019 roku.  
 
- Trwa Konkurs Fotograficzny pn. Bodzanów Moją Ojczyzną w  ramach 
projektu ,,Z HISTORIĄ BODZANOWA NA TY’’, którego organizatorami są: 
Gmina Bodzanów, Stowarzyszenie TWOJA GMINA oraz Powiat Płocki. 
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących mieszkańców Gminy 
Bodzanów i trwa do 31 sierpnia 2019 roku. Ze szczegółami  regulaminu można 
zapoznać się  na stronie Gminy Bodzanów.  
 

Infrastruktura 
Na bieżąco porządkujemy tereny  gminne. Nadal wystawiamy przedsądowe 
wezwania do dobrowolnej zapłaty wraz z zaproszeniem do podjęcia próby 
pozasądowego sposobu rozwiązania sporu celem ściągnięcia zaległości 
czynszowych.   
Wpłynął kolejny wniosek z prośbą o umożliwienie odpracowania zaległości 
czynszowych, na które zostało podpisane porozumienie w sprawie spłaty 
zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych lub 
socjalnych w formie świadczenia rzeczowego.  
Nieprzerwanie prowadzimy prace porządkowe na gminnych placach zabaw na, 
których zostały wykonane aktualne przeglądy techniczne.  
 
W lipcu br. wykonane zostały przeglądy techniczne budynków komunalnych z 
terenu gminy oraz budynku Urzędu Gminy. Przeglądy wykonała Firma 
Remontowo–Budowlana JAR-CEZ Jarosław Sobczak  z Płocka.  
 
Wykonane zostały okresowe pomiary elektryczne w budynkach użytkowanych 
przez Gminę Bodzanów tj. budynku Urzędu Gminy, budynku nad stawem, 
budynkach komunalnych oraz w pomieszczeniach „Senior +”. Koszt tego 
zadania wyniósł 5 600,00zł brutto,  najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma  
Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Bogdan Kowalczyk z  Nowego 
Miszewa.   
 
W drugim kwartale br. zostały wystawione faktury za: 
czynsze mieszkalne, lokale użytkowe, zwroty za energię elektryczną, opłaty za 
nieczystości płynne oraz zwroty za ogrzewanie pomieszczeń Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miszewie Murowanym; stanowiące łączną kwotę 
35 644,08 zł.  
Wysokość wpływów do budżetu gminy z powyższych tytułów to kwota 
36 797,94zł, co oznacza że zaczynają spływać zaległości.  
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Zatwierdzony został przez Starostwo Powiatowe w Płocku projekt czasowej 
organizacji ruchu w czasie V Biegu Bodzanowskiego, który odbędzie się 15 
sierpniu br. Jesteśmy w trakcie przygotowań zabezpieczenia trasy biegu. 
 
W miejscowości Gromice naprawiono bariery przepustu w ciągu drogi Gromice 
– Rąkcice, poprzez ich podniesienie i wypionowanie.  
 
Pod koniec lipca zostaną przeprowadzone roczne przeglądy gminnych obiektów 
mostowych. 
  
Z uwagi na fakt, iż wraz z końcem roku kończy się umowa z firmą Remondis 
świadczącą usługi odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych niebawem 
przystąpimy do rozpisania i ogłoszenia nowego przetargu. Czeka nas również 
zmiana wszystkich dotychczas obowiązujących uchwał dot. utrzymania 
czystości  i porządku na terenie naszej Gminy, które muszą być dostosowane do 
obecnie obowiązujących przepisów prawa.                                            
Niepokojącą sprawą są w dalszym ciągu zaległości w opłatach z tytułu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy uchylają się od 
obowiązku systematycznego uiszczania opłat za odpady. W związku z tym 
jesteśmy w trakcie wystawiania upomnień wzywających do uregulowania 
zaległości.  
  
W ostatnim czasie coraz bardziej narasta problem związany z odbiorem 
odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych. Również sytuacja ta pojawia się 
na ternie naszej Gminy. Dotychczas zużyte w rolnictwie wszelkiego rodzaju 
opakowania z gospodarstw były odbierane przez firmy zajmujące się tego typu 
odpadami. Od tego roku jednak się to zmieniło. Rolnicy muszą ponosić 
dodatkowe koszty, ale nawet jeśli chcą je ponieść to trudno znaleźć chętnych 
odbiorców. My również jako Urząd próbowaliśmy nawiązać kontakt z firmami, 
które zechciałyby dokonać odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw 
rolnych, jednak okazuje się to rzeczywiście  bardzo trudne. Firmy odmawiają 
odbioru tego typu odpadów z uwagi na zmienione przepisy prawa. Ponieważ 
folie rolnicze nie są odpadami komunalnymi, nie możemy ich przekazać firmie 
odbierającej odpady komunalne jak również przyjmować w PSZOK-u. Niemniej 
jednak, w Ministerstwie Środowiska jest  świadomość zaistniałej sytuacji oraz 
problemów, które z tego wynikają. Dlatego też sytuacja jest analizowana pod 
kątem ewentualnego wprowadzenia rozwiązań prawnych. Do końca lipca ma 
trwać tzw. program pilotażowy, po czym jak zapewnia Resort Środowiska w 
najbliższym czasie problem ma zostać rozwiązany. My jako Urząd na bieżąco 
śledzimy tą sprawę i również będziemy informować mieszkańców jak problem 
zostanie rozwiązany.  
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Nieprzerwanie trwają prace porządkowe mające na celu utrzymanie należytego 
wyglądu naszej Gminy. 
 

W ramach realizacji funduszu sołeckiego podpisana została umowa z 
firmą MAX-MED Piotr Panek ze Słupna na wykonanie  remontu i budowy 
chodników   w miejscowościach: Nowe Miszewo, Chodkowo Działki oraz  
Bodzanów. 
 W najbliższych dniach firma EKOSOLARY Ireneusz Jóźwik z Kalisza. 
zamontuje  5 lamp hybrydowych oraz 2 lampy solarne w miejscowościach: 
Chodkowo,  Leksyn,  Małoszewo,  Niesłuchowo  oraz  Stanowo.  
 Podpisano umowę z firmą ADAMS-TRANS Przemysław Adamczyk         
z Makowa na dostawę kruszywa naturalnego łamanego typu dolomit w ilości 
2300 ton. Dostarczono już pierwszą partię materiału, który jest sukcesywnie 
rozwożony  na drogi zgodnie z zamówieniami poszczególnych sołectw. 
 
Na bieżąco uzupełniamy ubytki w nawierzchniach asfaltowych wykonanych w 
tzw. taniej technologii.  
 
Wykonywano również wiele innych przedsięwzięć polegających między innymi 
na reagowaniu w sytuacjach nieprzejezdności dróg, usuwaniu martwych lub 
rannych zwierząt czy wydawaniu komunikatów dla społeczeństwa związanych z 
bezpieczeństwem.  
 
Działalność w dziedzinie obronności w Gminie Bodzanów w 2019 r. polega na 
systematycznym szkoleniu osób funkcyjnych stanowiących obsadę Akcji 
Kurierskiej administracji publicznej oraz systemu Stałych Dyżurów Wójta 
Gminy Bodzanów. W dalszym ciągu wystawiane są decyzje na świadczenia 
rzeczowe i osobiste. W najbliższym czasie odbędzie się konferencja w 
Starostwie Powiatowym w Płocku dotycząca przebiegu procesu 
przygotowawczego ćwiczenia obronnego pk. "ZIELONY JAR - 2019". 
Aktualnie jest prowadzona dokumentacja dotycząca wypłat ekwiwalentów dla 
członków jednostek OSP z terenu Gminy Bodzanów biorących udział w 
działaniach ratowniczych, akcji gaśniczych, miejscowym zagrożeniu oraz 
szkoleniach prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Płocku. Systematycznie w miarę potrzeb wystawiane są skierowania 
na okresowe badania druhów OSP. 24 lipca br. odbyło się spotkanie Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP, na którym poruszono temat nadchodzących 
zawodów strażackich, zabezpieczenia V Biegu Bodzanowskiego oraz Biegu 
Krasnala, Dni Gminy Bodzanów, uczestniczenia pocztów sztandarowych w 
świętach patriotycznych a także bieżące sprawy.  
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Wodociągi i kanalizacja 
 
 W lipcu br. przekazaliśmy ustabilizowane komunalne osady ściekowe z 
oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach obowiązującej umowy z firmą 
Ziemia Polska z Ożarowa Mazowieckiego. 
 
Realizując zapisy pozwolenia wodnoprawnego wykonaliśmy comiesięczne 
pobory ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w 
Bodzanowie przez Laboratorium, z którym mamy podpisaną umowę tj. Labotest 
z Torunia. Zgodnie z harmonogramem zostały pobrane również próbki wody 
popłucznej na Stacjach Uzdatniania Wody. 
 
Na stacji uzdatniania wody w Leksynie trwają prace modernizacyjne. 
 
Zleciliśmy wykonanie przeglądu gwarancyjnego sprężarek olejowych Atlas 
Copco biorących udział w procesie uzdatniania wody, usytuowanych w stacjach 
uzdatniania wody w Leksynie i Reczynie. Po przeglądzie, zgodnie z zaleceniami 
inżyniera serwisu, zamówiliśmy czynności serwisowe przy urządzeniach Atlas 
Copco. Koszt wykonania przeglądu wyniósł 3 621,12 zł brutto. 
 
Zgodnie z ponownym wezwaniem Wód Polskich w sprawie uzupełnienia 
złożonego wniosku o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki, przesłaliśmy 
wymagane dokumenty. 
 
Na bieżąco wykonywane są prace polegające na usuwaniu awarii na sieci                              
i przyłączach wodociągowych oraz przyłączach kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Bodzanów. 
 
W związku z awarią reduktora ciśnienia na odcinku sieci wodociągowej 
zasilającej miejscowość Białobrzegi, dokonaliśmy rozeznania cenowego 
dotyczącego zakupu nowego urządzenia. Oferta przesłana przez firmę PUH         
z Płocka, po zastosowaniu przez sprzedawcę 40% rabatu, opiewała na kwotę                 
11 619,00zł netto. Mając na uwadze ograniczone środki finansowe 
skontaktowaliśmy się z producentem urządzenia, firmą Honeywell, w sprawie 
regeneracji i ustawienia obecnego reduktora. Zgodnie ze wstępnymi  ustaleniami 
koszt wykonania prac i materiałów nie powinien przekroczyć kwoty 3 500 zł 
netto.  
 
Do końca lipca br. planujemy wykonać naprawę sterowania zbiornikiem na 
stacji uzdatniania wody w Leksynie. Zgodnie z ofertą łączny koszt wykonania 
prac i wymiany niezbędnych materiałów wyniesie 1 630,00 zł netto. 
Nawiązaliśmy rozmowy z firmą, która we wcześniejszych latach regenerowała 
na potrzeby Gminy Bodzanów wodomierze montowane u odbiorców. Podjęcie 
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współpracy z tą firmą pozwoliłoby na znaczne ograniczenie kosztów wymiany 
urządzeń pomiarowych, zamontowanych jeszcze  w latach 90-tych.  
Naprawione zostały kolejne uszkodzone pompy z oczyszczalni ścieków                            
i przydomowych przepompowni ścieków z terenu gminy. Łączny koszt napraw 
wyniósł 4 976,50 zł brutto. 

19 lipca Państwowa Służba Hydrogeologiczna wdała ostrzeżenie dla 7 
województw, w tym dla województwa mazowieckiego. Prognozowana sytuacja 
hydrologiczna wskazuje na utrzymywanie się w najbliższych tygodniach 
tendencji do obniżania zwierciadła wód podziemnych. Niskie stany mogą 
powodować niedobór wody w studniach indywidualnych, a przede wszystkim w 
studniach komunalnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
ludności. Wobec powyższej sytuacji po raz kolejny apelujemy o racjonalne 
wykorzystywanie wody wyłącznie na cele bytowo-gospodarcze. 

 
 
       WÓJT GMINY BODZANÓW 
               Jerzy Staniszewski  

 


