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pÓzost,lyĆh
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teminie nie łn'lŚzym niż 5 dn' od dni' pfuslJnil a*iadonienia o wybożc n.jkÓŹ}stn'.jszj
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pŹcljsóN ustawyPfu\'ozanró$je|ipubli.fnycb(Dz'
U. z 20l0 l' NI l l]. poz 759'2Póżn'zfr)
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od dnia doręcŹ€ńia olezcnia Kmjowej |zby odwohwczcj' pŹ€sylając jedn€rśnjc jcj odph
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