UCHWAŁA NR XXI/229/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla
niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 3 i 4 oraz
art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) strefie – rozumie się przez to strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na
terenie Miasta Krakowa oznaczoną właściwymi znakami drogowymi,
2) podstrefie – rozumie się przez to oznaczoną część strefy,
3) opłacie – rozumie się przez to opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie,
4) miesiącu – rozumie się przez to 30 kolejnych dni licząc od początkowej daty obowiązywania abonamentu,
z tym, że w przypadku rozpoczęcia biegu terminu w określonym dniu miesiąca jego koniec wyznaczany jest
przez dzień poprzedzający dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, w przypadku gdyby
takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było, w ostatnim dniu tego miesiąca.
§ 2. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc
postojowych, określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Strefa płatnego parkowania dzieli się na podstrefy:
1) P1 ,
2) P2 ,
3) P3 .
Obszar podstref został określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Opłata pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 20.00 za pomocą
środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie, poprzez wykupienie abonamentu postojowego oraz za pomocą
innych elektronicznych form płatności.
2. Opłatę wnosi się z góry, za cały deklarowany czas parkowania.
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3. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu
postojowym i nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego.
4. Dowód wniesienia opłaty w postaci ważnej karty parkingowej, wydruku z parkomatu lub abonamentu
postojowego umieszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą
pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Identyfikatory systemu płatności elektronicznych należy umieszczać przy prawej dolnej krawędzi przedniej
szyby pojazdu.
6. Parkowanie po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie
5 minut od upływu czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczne
z nieuiszczeniem opłaty.
7. Parkowanie przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.
8. Abonament postojowy typu „P1, P2, P3” stanowi dowód wniesienia opłaty tylko i wyłącznie w danej
podstrefie.
9. W uzasadnionych sytuacjach, gdy nie można zapewnić sprawnego funkcjonowania systemu poboru opłat
w oparciu o rozwiązania przyjęte w niniejszej uchwale, zarząd dróg może wprowadzić na czas określony, inne, nie
przewidziane w niniejszej uchwale, form wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania
§ 4. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 PLN.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa. Po stwierdzeniu
nieuiszczenia należnej opłaty za parkowanie wystawiane jest zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Zawiadomienie
umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.
3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie
dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na konto zarządu dróg.
4. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie, o którym mowa w ust. 3, podlega egzekucji w trybie określonym
w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku wykazując
w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie parkowania.
6. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez
uiszczenia opłaty można wnieść do zarządu dróg w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie
dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zarząd dróg powiadamia osobę kwestionującą nałożenie opłaty
dodatkowej pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków
prawnych.
7. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Stanowisko zarządu dróg jest ostateczne.
§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego
parkowania, z późniejszymi zmianami.
2. Abonamenty postojowe wydane na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały Rady Miasta Krakowa wskazanej
w ust. 1 zachowują ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wystawione, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2011 r.
3. Z dniem wejścia w życie uchwały wydane na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały Rady Miasta Krakowa
wskazanej w ust. 1 abonamenty mieszkańca typu:
a) B i C są traktowane jak abonament mieszkańca typu P1,

Id: TVWLG-EQNPT-LCMOO-WOEWE-OIPEM. Podpisany

Strona 2

b) C sufix Kazimierz są traktowane jak abonamenty mieszkańca typu P2,
c) C sufix Grzegórzki są traktowane jak abonamenty mieszkańca typu P3.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/229/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r.
Ustala się obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych ograniczony alejami:
Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego do węzła z ul. Warszawską /bez Alei/, linią kolejową od węzła Alei
29 Listopada z ul. Warszawską i Pawią, ul. Lubomirskiego po stronie numerów nieparzystych /bez jezdni
dwupasmowych/, Mogilską – starą, Lubicz od Ronda Mogilskiego do wiaduktu kolejowego następnie wzdłuż
linii kolejowej do wiaduktu nad Dietla, oraz od wiaduktu kolejowego nad Dietla wzdłuż nasypu kolejowego,
ul. Halicką do ul. Podgórskiej, ul. Podgórską, ul. Rybaki, wzdłuż Bulwaru Inflanckiego do ul. Dietla, rzeką
Wisła od mostu Grunwaldzkiego do mostu Dębnickiego poniżej określony graficznie.
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Podstrefa P1 – kolor czerwony (obejmuje ul. Dietla po stronie numerów parzystych),
Podstrefa P2 – kolor zielony (obejmuje ul. Dietla po stronie numerów nieparzystych),
Podstrefa P3 – kolor niebieski.
Id: TVWLG-EQNPT-LCMOO-WOEWE-OIPEM. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/229/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r.
Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych na obszarze określonym
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:
1. ZWOLNIENIA Z OPŁAT:
1. 1. pojazdy: Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych;
1. 2. pojazdy zarządów dróg;
1. 3. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;
1. 4. wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
1. 5. autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły,
1. 6. pojazdy będące własnością przedstawicielstw państw obcych oznaczone symbolami CD lub CC.
Identyfikacja pojazdów zwolnionych z opłaty, ujętych w pkt. 1.1 oraz 1.2 odbywa się na podstawie zezwolenia
wydanego przez zarząd dróg.
2. STAWKI OPŁAT
2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za kolejne godziny parkowania w strefie:
2. 1.1 za pierwszą godzinę parkowania – 3,00 zł
2. 1.2 za drugą godzinę parkowania – 3,50 zł
2. 1.3 za trzecią godzinę parkowania – 4,10 zł
2. 1.4 za czwarta i kolejne godziny parkowania – po 3,00 zł za każdą.
2. 2. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do
parkomatu z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty, z zastrzeżeniem pkt. 2.3.
2. 3. Minimalna opłata, o której mowa w pkt. 2.2. wynosi 1,00 zł.
2. 4. Ustala się zerową stawkę opłat dla niepełnosprawnych posiadających ważną kartę parkingową wydana
przez właściwy organ wyłącznie za parkowanie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych
osób.
2. 5. Ustala się zerową stawkę opłat dla motocykli oraz dla taksówek w ramach wyznaczonych dla taksówek
miejsc do postoju.
2. 6. Ustala się zerową stawkę opłat dla oznakowanych pojazdów, pogotowia energetycznego, wodnokanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego, straży miejskiej oraz pojazdów służb miejskich posiadających
zezwolenie zarządu dróg, a także wojewódzkich i miejskich służb zarządzania kryzysowego.
3. STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH
3. 1 Abonament postojowy typu „P”:
3. 1.1 na jeden dzień parkowania - stawka opłaty wynosi- 25,00 zł
3. 1.2 na 5 kolejnych dni roboczych (tygodniowy) - stawka opłaty wynosi - 125,00 zł
3. 1.3 na jeden miesiąc kalendarzowy - stawka opłaty wynosi - 250,00 zł
3. 2 Abonament postojowy miesięczny typu „P1, P2, P3”:
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3. 2.1 Podstawą do nabycia abonamentu postojowego typu „P1, P2, P3” na parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie jest spełnienie warunków określonych w ppkt 3.2.2 oraz posiadanie pojazdu
samochodowego z tytułu:
a) własności;
b) ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej;
c) umowy leasingu;
Abonament postojowy nie przysługuje osobie fizycznej nie będącej właścicielem pojazdu samochodowego
zameldowanej na pobyt stały na obszarze określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, pozostającej
w stosunku pracy i korzystającej z pojazdu samochodowego oddanego do używania jego pracodawcy na mocy
umowy leasingu zawartej pomiędzy pracodawcą a podmiotem oddającym rzecz do używania zgodnie z art. 7091
k.c. (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93);
d) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu.
3. 2.2 Abonament postojowy typu „P1, P2, P3” wydawany jest:
a) na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały na obszarze
określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego
z tytułów wymienionych w ppkt 3.2.1 – potwierdzający uprawnienie do parkowania wyłącznie w podstrefie
miejsca zameldowania.
- stawka opłaty za pierwszy pojazd wynosi – 10 zł/miesiąc,
- stawka opłaty za każdy kolejny pojazd tej osoby, jak również kolejnych osób zameldowanych na pobyt stały
pod tym samym adresem wynosi – 250 zł/miesiąc
b) dla pojazdów będących własnością instytucji sektora finansów publicznych, organizacji społecznych,
wyznaniowych, politycznych związków i organizacji zawodowych mających siedzibę na obszarze określonym
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały – potwierdzający uprawnienie do parkowania wyłącznie w podstrefie
siedziby
- stawka opłaty za pierwszy pojazd wynosi – 100,00 zł/ miesiąc
Ustala się progresywne narastanie opłaty za każdy kolejny pojazd o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni
pojazd
c) na okres nie dłuższy niz 12 miesięcy.
3. 3 Abonament postojowy miesięczny typu „N” dla osoby niepełnosprawnej przysługuje:
3. 3.1 Osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej legitymującej się orzeczeniem o zaliczeniu
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanym przez
powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym wydanym
przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanym przed datą 23.08.2003 roku
lub orzeczeniem równoważnym wydanym na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe – wydany
na numer rejestracyjny wyłącznie dla jednego pojazdu posiadanego na podstawie jednego z tytułów wymienionych
w ppkt. 3.2.1
3. 3.2 Rodzicowi lub opiekunowi prawnemu osób niepełnosprawnych o niepełnosprawności potwierdzonej
w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, niezdolnej do samodzielnej egzystencji
w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), w związku
z przewozem tych osób pojazdem samochodowym – wydany na numer rejestracyjny wyłącznie dla jednego
pojazdu posiadanego na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ppkt. 3.2.1
3. 3.3 Stawka opłaty za abonament wynosi – 2,50 zł/miesiąc
3. 4 Abonament postojowy zastępczy typu „Z” jest wydawany:
3. 4.1 na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
3. 4.2 dla posiadacza abonamentu typu: „P, P1, P2, P3, N”, który:
a) utracił możliwość korzystania z pojazdu, na który był wydany abonament wskutek:
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- uszkodzenia,
- wypadku.
b) wykazał utratę możliwości korzystania z samochodu w szczególności poprzez przedłożenie notatki policji lub
innej służby, zgłoszenia do ubezpieczyciela, zaświadczenia od zakładu naprawczego.
c) okazał do wglądu oryginał umowy poświadczającej, iż otrzymał do używania pojazd zastępczy od
ubezpieczyciela lub zakładu naprawczego na okres nie dłuższy niż czas naprawy albo likwidacji szkody, a także
przedłożył celem zdeponowania w siedzibie zarządu drogi dowód wniesienia opłaty w formie abonamentu typu:
„P, P1, P2, P3, N”, który obejmuje okres naprawy lub likwidacji szkody.
Abonament, będący przedmiotem depozytu zostaje zwrócony na wniosek zainteresowanego, po przedłożeniu
celem umorzenia abonamentu typu „Z”. Po upływie ważności zdeponowanego abonamentu podlega on
umorzeniu.
3. 4.3 na czas nie dłuższy niż okres ważność abonamentu wydanego na pojazd zastępowany.
3. 5 Abonament postojowy typu „M” dla mikroprzedsiębiorcy.
3. 5.1 Abonament postojowy typu „M” wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego
posiadanego na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ppkt 3.2.1 litera a lub c dla:
a) podmiotu:
- mającego siedzibę lub prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze określonym w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały, co udokumentuje stosownym wypisem z ewidencji działalności gospodarczej, a także
tytułem prawnym do lokalu, w sytuacji gdy nie jest to prawo własności, wraz z umową udostępnienia lokalu
oraz zaświadczeniem z właściwego organu skarbowego za poprzedni rok podatkowy o zaliczeniu przychodu
osiąganego przez udostępniającego lokal do podstawy opodatkowania lub złożenia deklaracji albo stosownego
zaświadczenia od płatnika w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od
czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 z późn. zm.),
lub
- prowadzącego działalność gospodarczą w formie udostępniania lokali w nieruchomościach usytuowanych na
obszarze określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, co udokumentuje stosownym wypisem
z ewidencji działalności gospodarczej, a także zaświadczeniem z właściwego organu skarbowego za
poprzedni rok podatkowy o zaliczeniu przychodu osiąganego z tytułu udostępniania lokali do podstawy
opodatkowania,
- który w poprzednim roku podatkowym uzyskał przychody z działalności gospodarczej w wysokości
nieprzekraczającej 150 000 euro lub uzyskał przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma
przychodów spółki kapitałowej lub wszystkich wspólników spółki osobowej nie przekroczyła kwoty 150 000
euro, a także zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 osób, które to okoliczności udokumentuje stosowanym
zaświadczeniem właściwego organu skarbowego.
b) podmiot spełniający wymagania wskazane w ppkt. 3.5.1 litera a) może uzyskać maksymalnie jeden abonament
typu „M” – stawka opłaty wynosi 50,00 zł/miesiąc. Abonament typu „M” wydawany jest maksymalnie na okres
12 miesięcy. Opłata za każdy następny pojazd jest ustalana w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały.
4. ZASTRZEŻONE STANOWISKA POSTOJOWE NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI
4. 1 Dla prowadzących działalności gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania wprowadza się
możliwość nabycia zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności
- opłata zryczałtowana za jedno stanowisko wynosi 850,00 zł/miesiąc,
Ustala się progresywne narastanie opłaty za każde kolejne stanowisko o 20% w stosunku do opłaty za poprzednie
stanowisko.
4. 2 Warunkiem korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach wyłączności jest uprzednie
uzyskanie zgody zarządu drogi i uiszczenie opłaty, o której mowa w ppkt. 4.1.
5. ZWROT ABONAMENTU POSTOJOWEGO i OPŁATY ABONAMENTOWEJ
5. 1 Zwrot abonamentu postojowego i opłaty za abonament przed upływem jego ważności może nastąpić
w przypadku:
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5. 1.1 zbycia pojazdu;
5. 1.2 kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji;
5. 1.3 wyrejestrowania pojazdu;
5. 1.4 na uzasadniony wniosek posiadacza abonamentu lub jego następcy prawnego.
5. 2 W przypadkach wymienionych w ppkt. 5.1. posiadaczowi abonamentu zwraca się opłatę za pełne
niewykorzystane miesiące od dnia zwrotu abonamentu.
5. 3 Posiadacz abonamentu postojowego ubiegając się o jego zwrot obowiązany jest zwrócić abonament
postojowy potwierdzający wniesienie tej opłaty, wypełnić formularz „Zwrot abonamentu postojowego” stanowiący
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały oraz dołączyć odpowiednio:
5. 3.1 w przypadku wymienionym w ppkt. 5.1.1 – umowę kupna – sprzedaży lub inną umowę przenoszącą
własność zgodnie z przepisami prawa cywilnego;
5. 3.2 w przypadku wymienionym w ppkt. 5.1.2 – zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające fakt
zaistnienia zdarzenia;
5. 3.3 w przypadku wymienionym w ppkt. 5.1.3 – zaświadczenie o demontażu pojazdu potwierdzone przez
Wydział Komunikacji;
W przypadku wymienionym w pkt. 5.1.4 – konieczne jest wskazanie okoliczności uzasadniających jej zwrot.
5. 4 W przypadku określonym w pkt. 5.1 ppkt. 4), za zwrot opłaty abonamentowej pobiera się opłatę
manipulacyjną w wysokości 5,00 zł.
5. 5 Uprawnienia wynikające z abonamentu można przenieść na inny pojazd właściciela, na jego pisemny
wniosek, po zwrocie dotychczasowej karty abonamentowej.
6. WYDAWANIE DUPLIKATU ABONAMENTU POSTOJOWEGO.
6. 1 Duplikat abonamentu postojowego wydawany jest wyłącznie w przypadku abonamentów postojowych
wydanych na numer rejestracyjny pojazdu w sytuacji ich utraty, w szczególności zguby bądź kradzieży.
6. 2 Duplikat abonamentu postojowego wydawany jest odpłatnie na pisemny wniosek zainteresowanego. Opłat
a wynosi 5,00 zł.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/229/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Kalwaryjska 35, 30 – 504 Kraków

Kraków, dnia …………………

Zwrot abonamentu

Dane osobowe:
Imię i nazwisko:
………...............…………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………….
Nr abonamentu……….………….........………………
Rodzaj abonamentu……………………................…..
Nr rej. pojazdu………………………….........………..

Przyczyna zwrotu:
……………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………...............................................

....................................................
Podpis
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