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Pr*mi*nieiwłnia łlgkir*mx5x*tyr:x*ga dn k*ń*x ?*t§ r*}tu wyn*si& *,l, \Ąr/rn)] i r łjxierx 3, slycln};ł

Ź§Ż0 :ssiała awięktlrxx l**-kr*t*iej 1.lt'edł*g *kspert*w j*rt to k*le,!nyn: kr*kie*.: d* :*stnsrw*nia
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§i*rąc Po,d uxl*§{ finans*we k*ns*kwan*jc. :wiął*fi* x ł"*alit*łją plan*v;*ne.j i*rv*stycji,
wart*ś* grłlnłSw sąsiadu"ją*y*h ;* stacjq h*łolvą drasĘł*nie sp*dni*, § §ą t* t*r*ny prlełnacl*ne pod

b*d*wą budynków mi*sak*§nyclł j*dnoro*:innyeł.:.
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P*dPix*rni *d mi*glkańeów SminY l$ilam*wic*, pnniew*i t nacji d*i*gg;*irrłer*s*lvłnix tyrn t*rn§t*fil
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