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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 79/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy do przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu 

układu przyjętego przez wierzycieli i zatwierdzonego przez sąd 

postanowieniem wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości przed 

dniem 30 kwietnia 2016 r., a które stało się prawomocne po tym 

dniu, stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych 

wynikające z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 803) 

w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 

2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 585)? 

a w przypadku odpowiedzi twierdzącej 

Czy zawarte w art. 2a ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r., 

poz. 803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 

kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 585) wyłączenie stosowania ograniczeń w 

nabywaniu nieruchomości rolnych wynikające z art. 2a ust. 1 i 2 tej 

ustawy w przypadku nabycia nieruchomości rolnej w toku 

postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania 

sanacyjnego ma zastosowanie również w przypadku nabycia 
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nieruchomości rolnej w toku postępowania upadłościowego z 

możliwością zawarcia układu, prowadzonego nadal po wejściu w 

życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1574), z mocy jej art. 449, na podstawie ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. 

tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 233)?” 

 

III CZP 80/18 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) ma 

zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego 

świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielenie świadczeń 

opieki zdrowotnej za świadczenia ponadlimitowe wykonane w 

stanach nagłych?” 

 

III CZP 81/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy można uznać, że przedsiębiorstwo państwowe będące 

właścicielem urządzeń przesyłowych, które były posadowione na 

gruncie Skarbu Państwa niebędącym w jego zarządzie, w dniu 7 

stycznia 1991 r. wszedł w posiadanie w dobrej wierze służebności 

gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu oraz czy 

dobrą wiarę właściciela urządzeń przesyłowych należy rozpatrywać 

na dzień posadowienia urządzenia przesyłowego na swoim gruncie, 
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czy tez należy rozpatrywać na dzień rozdzielenia prawa własności 

nieruchomości od prawa własności urządzeń przesyłowych i 

rozpoczęcia biegu zasiedzenia służebności?” 

 

III CZP 82/18 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy regulacja art. 701 i art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 

2344 z późn. zm.) obejmuje swoim zakresem zawarte w umowie 

faktoringu tzw. niepełnego uprawnienie faktora do wstrzymania się 

z wykonaniem obowiązku dokonania na rzecz faktoranta zwrotnego 

przelewu wierzytelności (nabytej w wykonaniu tej umowy i 

nierozliczonej z powodu niewypłacalności dłużnika), do czasu 

zwrotu przez faktoranta zaliczki otrzymanej od faktora na poczet 

ceny nabycia tej wierzytelności?” 

 

III CZP 83/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na podstawie art. 25e ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 

1142 z późn. zm.) Skarb Państwa nabył mienie, które nie zostało 

objęte w postępowaniu likwidacyjnym, a które dotyczy podmiotu 

wykreślonego przed wejściem w życie powołanego przepisu?” 
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III CZP 84/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy normalnym następstwem zdarzenia objętego zakresem 

odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody 

komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego, w 

okresie przedłużającej się naprawy, powstałe na skutek działania 

podmiotu trzeciego, zewnętrznego wobec sprawcy szkody oraz 

poszkodowanego?” 

 

III CZP 85/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Okręgowy w Gliwicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego 

przewidzianego w art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomość (odrębną 

własność lokalu) na podstawie umowy sprzedaży, w sytuacji gdy 

środki na nabycie pochodzą wyłącznie z darowizny przekazanej 

przez rodziców, którzy jednocześnie zobowiązują się względem 

dziecka do pokrywania ciężarów związanych z utrzymaniem 

nabytego prawa własności do czasu uzyskania przez dziecko 

pełnoletności?” 
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III CZP 86/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe 

mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy 

przed ustaleniem wysokości odszkodowania w ramach 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, dojdzie do sprzedaży pojazdu bez uprzedniej 

naprawy przywracającej ten pojazd w pełni do stanu sprzed 

powstania szkody, poszkodowanemu nadal przysługuje roszczenie 

o odszkodowanie odpowiadające równowartości hipotetycznie 

określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, 

w sytuacji gdy wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie i 

cena uzyskana ze sprzedaży przewyższają wartość rynkową 

pojazdu sprzed szkody?” 

 

III CZP 87/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu o zniesienie współwłasności 

dopuszczalne jest ustanowienie odrębnej własności lokali w 

budynku stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności i 

stanowiącym przedmiot współwłasności gminy i osób fizycznych, 

jeśli położony jest on na gruncie stanowiącym własność gminy, a 

wnioskodawcom przysługuje prawo użytkowania wieczystego 

związane z udziałem we współwłasności w budynku, a jeśli tak, to 

czy konieczne jest jednoczesne wyodrębnienie wszystkich 
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samodzielnych lokali w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o 

własności lokali, czy też możliwym jest pozostawienie części z nich 

niewyodrębnionych?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 26/18 – z dnia 7 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o 

wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego w 

sądzie rejonowym, który nie uzyskał prawa do pełnienia 

obowiązków sędziego, przysługuje apelacja. 

 

III CZP 32/18 – z dnia 7 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu 

Ograniczenia wynikające z art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn.: Dz. U. z 

2018 r., poz. 1405) nie mają zastosowania do osoby zbywającej 

nieruchomość, która uzyskała przysądzenie jej własności po dniu 

30 kwietnia 2016 r., w egzekucji z nieruchomości wszczętej przed tą 

datą. 

 

III CZP 34/18 – z dnia 7 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o 

wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego w 

sądzie rejonowym, który nie uzyskał prawa do pełnienia 

obowiązków sędziego, przysługuje apelacja. 
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III CZP 38/18 – z dnia 7 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Dopuszczalność umownego wyłączenia jurysdykcji krajowej 

sądów polskich w sprawach, w których przed wejściem w życie 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 

234, poz. 1571) umowa taka była niedopuszczalna, podlega ocenie 

według przepisów kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu 

nadanym tą ustawą także wtedy, gdy umowa jurysdykcyjna została 

zawarta przed wejściem w życie tej ustawy, a postępowanie zostało 

wszczęte po jej wejściu w życie. 

 

III CZP 40/18 – z dnia 7 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o 

wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego w 

sądzie rejonowym, który nie uzyskał prawa do pełnienia 

obowiązków sędziego, przysługuje apelacja. 

 

III CZP 42/18 – z dnia 7 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki 

komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej 

– wymaganej na podstawie art. 9 k.s.h. – ma zastosowanie art. 210 § 

1 k.s.h. 
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III CZP 43/18 – z dnia 7 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o 

wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego w 

sądzie rejonowym, który nie uzyskał prawa do pełnienia 

obowiązków sędziego, przysługuje apelacja. 

 

III CZP 47/18 – z dnia 7 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o 

wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego w 

sądzie rejonowym, który nie uzyskał prawa do pełnienia 

obowiązków sędziego, przysługuje apelacja. 

 

III CZP 57/18 – z dnia 7 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o 

wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego w 

sądzie rejonowym, który nie uzyskał prawa do pełnienia 

obowiązków sędziego, przysługuje apelacja. 

 

III CZP 58/18 – z dnia 7 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o 

wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego w 

sądzie rejonowym, który nie uzyskał prawa do pełnienia 

obowiązków sędziego, przysługuje apelacja. 
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III CZP 14/18 – z dnia 12 września 2018 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Parafiom Kościoła Rzymskokatolickiego położonym na terenie 

zaboru pruskiego, które po pierwszej wojnie światowej znalazły się 

w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje uprawnienie do 

wystąpienia z roszczeniami przewidzianymi w art. 61 w związku z 

art. 63 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (jedn. tekst: Dz. 

U. z 2018 r., poz. 380), dotyczącymi nieruchomości będących 

wcześniej własnością katolickich gmin kościelnych. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 13/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przeważająca działalność, o której jest mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w 

niedzielę i w święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r., poz. 

305), to działalność polegająca łącznie na handlu prasą, biletami 

komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier 

losowych i zakładów wzajemnych czy też wystarczające jest aby 

była to przeważająca działalność mająca za przedmiot tylko jeden 

ze wskazanych tam asortymentów?” 

 

I KZP 14/18 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

przedstawiony do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy uprawnienie sądu odwoławczego do zwrotu akt sprawy 

sądowi pierwszej instancji w celu uzupełnienia uzasadnienia 

zaskarżonego wyroku, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego 

wyrokowania w postępowaniu odwoławczym (art. 449a § 1 k.p.k.), 

może służyc wyłącznie uzupełnieniu uzasadnienia poza jego 

dotychczasowym zakresem podmiotowym lub przedmiotowym, czy 

też uprawnienie to może być wykorzystane w celu uzupełnienia i 

tym samym poprawienia treści sporządzonego już uzasadnienia?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 10/18 – z dnia 20 września 2018 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Możliwość uchylenia wyroku uniewinniającego, umarzającego 

albo warunkowo umarzającego postępowanie karne i przekazania 

sprawy do ponownego rozpoznania związana z regułą ne peius 

określoną w art. 454 § 1 k.p.k. (art. 437 § 2 zd. drugie k.p.k.) 

zachodzi dopiero wtedy, gdy sąd odwoławczy – w wyniku usunięcia 

stwierdzonych uchybień stanowiących jedną z podstaw 

odwoławczych określonych w art. 438 pkt 1-3 k.p.k. (czyli np. po 

uzupełnieniu postępowania dowodowego, dokonaniu prawidłowej 

oceny dowodów, poczynieniu prawidłowych ustaleń faktycznych) – 

stwierdza, że zachodzą podstawy do wydania wyroku skazującego 

czemu stoi na przeszkodzie zakaz określony w art. 454 § 1 k.p.k. 

Sama tylko możliwość wydania takiego wyroku w ponownym 

postępowaniu przed sądem pierwszej instancji jest 

niewystarczająca dla przyjęcia wystąpienia reguły ne peius 

określonej w art. 454 § 1 k.p.k. 

 

I KZP 5/18 – z dnia 20 września 2018 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej 

Zakresem art. 218 § 1a k.k. objęte są tylko osoby będące 

pracownikami w rozumieniu art. 2 k.p. i art. 22 § 1 i § 11 k.p., a więc 

osoby zatrudnione na warunkach charakterystycznych dla 

stosunku pracy, niezależnie od nazwy zawartej przez strony umowy; 

ustaleń w tym zakresie dokonuje w procesie karnym sąd, zgodnie z 
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zasadą jurysdykcyjnej samodzielności wyrażoną w art. 8 § 1 k.p.k. 

 

I KZP 6/18 – z dnia 20 września 2018 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: 

„Czy uprawnienie sądu odwoławczego do zwrotu akt sprawy 

sądowi pierwszej instancji w celu uzupełnienia uzasadnienia 

zaskarżonego wyroku, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego 

wyrokowania w postępowaniu odwoławczym (art. 449a § 1 k.p.k.), 

może służyć wyłącznie uzupełnieniu uzasadnienia poza jego 

dotychczasowym zakresem podmiotowym lub przedmiotowym, czy 

też uprawnienie to może być wykorzystane w celu uzupełnienia i 

tym samym poprawienia treści sporządzonego już uzasadnienia?” 

postanowiono na podstawie art. 86 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Sądzie Najwyższym przedstawić to zagadnienie prawne do 

rozstrzygnięcia składowi całej Izby Karnej Sądu Najwyższego. 

 

I KZP 7/18 – z dnia 20 września 2018 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

W wypadku czynu, wyczerpującego znamiona dwóch albo 

więcej przepisów ustawy karnej, który stanowi przestępstwo 

podlegające kumulatywnej kwalifikacji prawnej (art. 11 § 2 k.k.), 

termin przedawnienia jego karalności wyznaczany jest, na 

podstawie art. 101 k.k., w oparciu o wysokość kary grożącej za to 

przestępstwo określonej w myśl art. 11 § 3 k.k. albo inne przesłanki 

wymienione w przepisach dotyczących terminu przedawnienia, a 

stosuje się go do całego kumulatywnie kwalifikowanego 

przestępstwa. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

V KK 353/17 – postanowienie z dnia 29 marca 2018 r. 

Notoryjność sądowa, o której mowa w art. 168 zdanie drugie 

k.p.k., to znajomość określonego faktu przez sąd z urzędu, z racji 

jego działalności. Wiedza o pewnych faktach, nieuzyskana przez 

sąd w ramach jego działalności urzędowej, może być jedynie 

rozpatrywana w ramach notoryjności powszechnej (art. 168 zdanie 

pierwsze k.p.k.). 

 

II KK 411/17 – wyrok z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

1. Przedmiotem przestępstwa określonego w art. 300 § 2 k.k. 

może być nie tylko dłużnik osobisty, ale także osoba odpowiadająca 

wobec wierzyciela rzeczowo (dłużnik rzeczowy). 

2. Z treści art. 527 k.c. oraz z natury skargi pauliańskiej 

wynika, że w przypadku uznania przez sąd danej czynności za 

bezskuteczną względem wierzyciela, wierzyciel ten uzyskuje prawo 

do egzekucji z przedmiotów majątkowych osoby trzeciej, które na 

skutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku 

dłużnika. W rezultacie więc, osoba trzecia, która stała się 

właścicielem mienia w wyniku dokonania tej czynności 

przez dłużnika, przy uwzględnieniu, że miała lub powinna mieć 

wiedzę co do pokrzywdzenia wierzyciela, staje się również 

dłużnikiem wierzyciela w rozumieniu art. 300 § 2 k.k. 
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V KK 384/17 – wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

Dla bytu przestępstwa określonego w art. 171 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 

ze zm.) nie jest istotna forma gromadzenia środków pieniężnych, 

ani to, czy sprawca stwarza pozory legalnej działalności, ale 

konieczne jest ustalenie, że w zamiarze sprawcy gromadzenie tych 

środków następuje pod tytułem zwrotnym. 

 

V KK 401/17 – wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

W sprawach o występki należące do właściwości sądu 

rejonowego, w których prowadzone było postępowanie 

przygotowawcze i zakończyło się ono w formie śledztwa, sąd 

odwoławczy na rozprawie orzeka w składzie trzech sędziów (art. 29 

§ 1 k.p.k.). W innych sprawach, na podstawie art. 449 § 2 k.p.k., sąd 

ten orzeka na rozprawie jednoosobowo, chyba że prezes sądu lub 

sąd postanowi inaczej. 

W postępowaniu w sprawie odpowiedzialności podmiotu 

zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary, skład sądu 

odwoławczego kształtowany jest w oparciu o przepis art. 449 § 2 

k.p.k. 

 

II KK 333/17 – wyrok z dnia 14 czerwca 2018 r. 

W pojęciu „uzasadnionej przyczyny” użytym w art. 138 k.w. 

mieszczą się również przekonania religijne, co oznacza, że gdy 

pozostają one w oczywistej sprzeczności z cechami i charakterem 

usługi, wolno odmówić wykonania takiego świadczenia, nawet jeżeli 

pozostają one w konflikcie z innymi wartościami, w tym także 

konstytucyjnymi, takimi jak zakaz dyskryminacji. 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 

 

III PZP 3/18 – z dnia 27 września 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 

„Czy pracodawca może dochodzić od pracownika, 

zapłaconych przez pracodawcę z jego środków finansowych, 

należności z tytułu składek na ubezpieczenoia spoleczne i 

ubezpieczenie zdrowotne w części, która powinna być finansowana 

ze środków pracownika (art. 405 kc w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 

16 ust. 1b i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku 

o systemie ubezpieczeń społecznych – tekst jednolity: Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1778, w zw.z art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych – tekst jednolity: Dz. U. 

z 2017 r., poz. 938)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 


