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Uchwała Nr IV/5/18/2011 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 14 lutego 2011 r. 

w sprawie:  

zatwierdzenia Cennika Usług świadczonych przez  

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póżn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 

251, poz. 2507 z późn. zm.)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

Zatwierdza się Cennik Usług świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Częstochowie , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr III/50/16/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie 

zatwierdzenia Cennika Usług świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Częstochowie .  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego  

 

 

Bogusław Śmigielski 

 



Załączniki binarne

Załącznik  do Uchwały Nr IV/5/18/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.

Cennik Usług świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Zalacznik.pdf
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załącznik do uchwały 


Nr IV/5/18/2011 


Sejmiku Województwa Śląskiego 


z dnia 14 lutego 2011 roku 


CENNIK USŁUG 


ŚWIADCZONYCH  PRZEZ 


ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE 


W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z ART. 4 UST.4 USTAWY  Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2004r. 


O JEDNOSTKACH DORADZTWA ROLNICZEGO (Dz. U. Nr 251 Z DNIA 25 LISTOPADA 2004 r.) 


 


I.  USŁUGI DORADCZE 


Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia: 


1.Przy liczbie działek ewidencyjnych: 


 wchodzących w skład działek rolnych 1 ÷ 5 


 wchodzących w skład działek rolnych 6 ÷ 10 


           do każdej kolejnej działki ewidencyjnej 


 


21,14 zł 


25,20 zł 


2,03 zł 


 płatność ONW 4,88 zł  


   płatność rolnośrodowiskowa przy liczbie działek ewidencyjnych: 


 wchodzących w skład działek rolnych 1 ÷ 5 


 wchodzących w skład działek rolnych 6 ÷ 10 


   do każdej kolejnej działki ewidencyjnej 


 


10,57 zł 


13,01 zł 


1,22 zł  


 specjalna płatność obszarowa 4,88 zł  


 wsparcie specjalne do zwierząt 8,94 zł  


2. Sporządzanie informacji o dochodowości gospodarstwa 


rolniczego. 


21,14 zł 


(bezpłatnie dla beneficjentów Działania 


PROW „Korzystanie z usług doradczych 


przez rolników i posiadaczy lasów”) 


3. Wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji producentów  8,94 zł 


Przygotowanie planu wraz z wnioskiem do działań PROW  


i innych programów pomocowych: 


1.Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 255,28 zł 


2.Renty strukturalne 203,25 zł 


3.Opracowanie planu rolnośrodowiskowego: 


 do 5 tys. zł dotacji 5-letniej 


 >5 – 10 tys. zł dotacji 5-letniej 


 10 - 30 tys. zł dotacji 5-letniej 


 30 - 100 tys. zł dotacji 5-letniej 


 


 


81,30 zł + 1% wartości dotacji 


101,63 zł + 1% wartości dotacji 


203,25 zł + 1% wartości dotacji 


487,80 zł + 0,5% wartości 


dotacji 
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 Powyżej 100 tys. zł dotacji  cena za usługę zostanie ustalona na 


podstawie indywidualnej kalkulacji kosztów wykonania usługi 


 Dla potrzeb własnych specjalisty ŚODR będącego właścicielem 


gospodarstwa wykonany samodzielnie przez specjalistę 


 


wg indywidualnej kalkulacji, 


nie mniej niż 987,80 zł 


 


10 % stawki obowiązującej 


4.Opracowanie planu przy pakiecie „rolnictwo zrównoważone” 


 do 5 tys. zł dotacji 5-letniej 


 >5 - 10 tys. zł dotacji 5-letniej 


 10 - 30 tys. zł dotacji 5-letniej 


 30 - 100 tys. dotacji 5-letniej 


 Powyżej 100 tys. zł dotacji  cena za usługę zostanie ustalona na 


podstawie indywidualnej kalkulacji kosztów wykonania usługi 


 


101,62 zł+ 1% wartości dotacji 


101,62 zł + 2% wartości dotacji 


203,25 zł + 2% wartości dotacji 


487,80 zł + 1% wartości dotacji 


wg indywidualnej kalkulacji, 


nie mniej niż 1487,80 zł 


5.Zmiana do planu rolnośrodowiskowego.  


 Do 3 ha UR 


 Od 3,01 -  5,00 ha UR 


 Od 5,01 – 10,00 ha UR 


 Od 10,01 – 20,00 ha UR 


 Od 20,01 – 50,00 ha UR 


 Powyżej 50 ha UR 


 


40,65 zł 


65,04 zł 


97,56 zł 


162,60 zł 


203,25 zł 


243,90 zł  


6.Roczna pomoc merytoryczna w trakcie realizacji programu dla 


gospodarstw realizujących zobowiązania rolnośrodowiskowe – 


kompleksowa obsługa obowiązującej dokumentacji. 


 Do 3 ha UR 


 Od 3,01 -  5,00 ha UR 


 Od 5,01 – 10,00 ha UR 


 Od 10,01 – 20,00 ha UR 


 Od 20,01 – 50,00 ha UR 


Powyżej 50 ha UR 


 


 


 


65,04 zł 


121,85 zł 


203,25 zł 


365,85 zł 


406,50 zł 


731,70 zł 


7.Grupy producentów rolnych 406,50 zł 


8.Modernizacja gospodarstw rolnych: 


  8.1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z  


          planem rozwoju: 


 przy kryterium nieekonomicznym 


 


 


 


 


 


 


 


zakup maszyn: 414,63 zł + 


0,7% powyżej 50 tys. zł 


dotacji 


inwestycje budowlane:  


585,36 zł + 0,7% kwoty 
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 przy kryterium ekonomicznym 


W przypadku osobnej wyceny planu rozwoju gospodarstwa (GVA) 


kwotę za usługę należy pomniejszyć o kwotę z pkt. 8.3 


 


 


8.2. Przygotowane wniosku o refundację 


powyżej 50 tys. zł dotacji 


585,36,00 zł + 0,7% kwoty 


powyżej  


50 tys. zł dotacji 


252,03 zł + 2,00 zł za każdą 


fakturę >10 szt. 


8.3. Plan rozwoju gospodarstwa dla operacji przyczyniających się 


do wzrostu wartości dodanej (GVA) w gospodarstwie rolnym – 


dział. 121  


800,00 zł 


9.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 


   9.1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z  


          planem rozwoju 


  9.2.  Przygotowanie wniosku o refundację 


 


495,93 zł + 0,7% powyżej  


50 tys. zł dotacji 


252,03 zł + 2,00 zł za każdą 


fakturę >10 szt. 


10.Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 


(przetwórstwo rolno-spożywcze) 


 


 


5040,60 zł + 0,5% powyżej 


1 mln zł dotacji  


+ 0,25% powyżej 5 mln zł 


dotacji 


11.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 


    11.1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie 


 


    11.2. Przygotowanie wniosku o refundację  


 


 


495,93 zł + 0,7% powyżej  


50 tys. zł dotacji 


292,68 zł + 2,00 zł za każdą 


fakturę >10 szt. 


12.Ułatwianie startu młodym rolnikom: 


 przygotowanie planu rozwoju i wniosku o refundację 


 


333,33 zł 


13.Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy 


lasów: 


13.1.Kompleksowa ocena gospodarstwa w zakresie spełniania 


wymogów wzajemnej zgodności oraz w zakresie spełniania zasad 


bezpieczeństwa i higieny pracy: 


 produkcja roślinna, 


 produkcja zwierzęca albo produkcja roślinna i zwierzęca, 


 


 


 


 


 


1350,00 zł 


2500,00 zł 
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13.2.Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa do wymogów 


wzajemnej zgodności w poszczególnych obszarach: 


 produkcja roślinna: 


1) gospodarstwo położone na obszarach Natura 2000, 


2) gospodarstwo położone poza obszarami Natura 2000, 


3) w zakresie: zdrowie publiczne ludzi oraz zdrowotność 


roślin,  


4) w zakresie: dobra kultura rolna zgodna z wymogami 


ochrony środowiska, 


5) w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy 


 


 produkcja zwierzęca albo produkcja roślinna i zwierzęca: 


1) gospodarstwo położone na obszarach Natura 2000, 


2) gospodarstwo położone poza obszarami Natura 2000, 


3) w zakresie: zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt 


oraz zdrowotność roślin, a także identyfikacja i 


rejestracja zwierząt, 


4) w zakresie: dobrostan zwierząt, 


5) w zakresie: dobra kultura rolna zgodna z wymogami 


ochrony środowiska, 


6) w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy 


 


Kwoty za poszczególne elementy planu dostosowania podlegają sumowaniu w 


zależności od położenia gospodarstwa, profilu produkcji oraz zakresu jaki obejmuje 


opracowywany plan dostosowania gospodarstwa rolnego. 


 


 


 


500,00 zł 


250,00 zł 


1200,00 zł 


 


300,00 zł 


 


300,00 zł 


 


 


700,00 zł 


400,00 zł 


2000,00 zł 


 


 


800,00 zł 


300,00 zł 


 


500,00 zł 


14.Działania wodnośrodowiskowe – PO „Rozwój rybołówstwa...” 


 przygotowanie wniosku o dofinansowanie 


 


 przygotowanie wniosku o refundację 


 


414,63 zł + 0,7% powyżej  


50 tys. zł dotacji 


211,38 zł 


15.Uczestnictwo rolników w systemach jakości: 


 przygotowanie wniosku o płatność 


 przygotowanie wniosku o refundację 


 


44,71 zł 


44,71 zł 


16.Wypełnienie wniosku o dopłatę do materiału siewnego 


 


5% wart. dotacji – nie mniej 


niż 8,13 zł 


17.Przygotowanie wniosku o zalesienie: 


 1 – 5 działek ewidencyjnych 


 > 5 działek ewid. - dodatkowo za każdą działkę 


 


20,32 zł 


4,06 zł 
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18.Przygotowanie wniosku dot. „małych projektów” w ramach 


działania Leader. 


 


203,25 zł 


Opracowanie biznes planu do kredytów preferencyjnych i komercyjnych: 


1.Kwota kredytu na inwestycje rolnicze realizowane w 


gospodarstwie rolnym: 


 


Do 20 000 zł  333,33 zł 


Od 20 001 zł – 50 000 zł 495,93 zł 


Od 50 001 zł – 100 000 zł 829,26 zł 


Od 100 001 zł – 200 000 zł  1260,15 zł 


Od 200 001 zł – 500 000 zł 1666,65 zł 


Od 500 001 zł – 1 000 000 zł  2154,45 zł 


Kwota kredytu > 1 000 000  zł  2154,45 zł + 0,5% kwoty 


kredytu powyżej 1 mln zł 


 


2.Kwota kredytu na inwestycje realizowane przez podmioty 


gospodarcze: 


 


Do 50 000 zł 


Od 50 001 zł – 100 000 zł 


Od 100 001 zł – 200 000 zł 


577,23 zł 


1154,46 zł 


1666,65 zł 


Od 200 001 zł – 500 000 zł 1666,65 zł + 0,3% kwoty 


kredytu powyżej 100 tys. zł 


Od 500 001 zł – 1 000 000 zł 2479,65 zł + 0,2% kwoty 


kredytu powyżej 500 tys. zł 


Kwota kredytu > 1 000 000 zł 3739,80 zł + 0,1% kwoty 


kredytu powyżej 1 mln zł 


Wykonanie planu z zakresu ekologicznego gospodarowania: 


1. Przygotowanie dokumentacji i wniosku do jednostki 


certyfikującej  dla gospodarstwa ekologicznego  


 


40,65 zł 


2.Sporządzenie rocznego planu nawożenia w tym sporządzenie 


bilansu azotu metodą “na powierzchni pola”: 


 Do 1 ha UR 


 Powyżej 1 ha UR 


 


 


 


6,09 zł 


6,09 zł + 2,03 zł za każdy ha 


> 1 ha UR 
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II. OCENA MASZYN ROLNICZYCH 


1.Ocena użyteczności maszyn rolniczych : 


 przy wartości maszyn do 2 000,00 zł 


 przy wartości maszyn > 2 001,00 zł  


 


 atestacja opryskiwaczy  


 


121,95 zł 


121,95 zł + 0,5% wartości 


maszyny 


89,43 zł/ opryskiwacz 


III. USŁUGI WYDAWNICZE I POLIGRAFICZNE 


1.Reklama na łamach Śląskich Aktualności Rolniczych: 


 Wkładka gotowych materiałów reklamowych do gazety 


 


308,94 zł 


 Artykuł sponsorowany, format A-4  357,72 zł  


 Reklama czarno – biała, format A-4 wewnątrz gazety 


 Reklama kolorowa, format A-4 wewnątrz gazety 


357,72 zł 


699,18 zł 


 Reklama kolorowa, format A-4 zewnętrzna strona okładki 


 Reklama kolorowa, format A-4 wewnętrzna strona okładki 


 Opracowanie i skład graficzny reklamy 


Reklamy w mniejszych formatach odpłatne proporcjonalnie niżej 


2.Ogłoszenia drobne : 


 ogłoszenie na  ½  strony 


 ogłoszenie na  ¼   strony 


ogłoszenie na 
1
/8  strony 


902,43 zł 


804,87 zł 


100,00 zł + 20,00 zł za każdą 


godzinę poprawek 


 


 


199,37 zł. 


99,19 zł. 


49,59 zł. 


3.Kserokopia czarno – biała/kolorowa:  


 Format A-3, jednostronna 0,35/0,70 zł 


 Format A-3, dwustronna 0,50/1,00 zł 


 Format A-4, jednostronna 0,17/0,34 zł 


 Format A-4, dwustronna  0,25/0,50 zł 


 Format A-5, jednostronna 0,11/0,22 zł 


 Format A-5, dwustronna 0,17/0,34 zł 


 Wydruki z elementami grafiki stanowiącymi > 50% 


powierzchni wydruku 


250% kwoty  


danego formatu 


 Usługa poligraficzna za 1 arkusz drukarski 0,28 zł 


4.Reklama na stronie WWW.czwa.odr.net.pl: 


      A)  Strefa czerwona- 10 boksów  


 120 x 916 


 120 x 456 


 120 x 229 


 120 x 91 


 


 


410,00 zł 


285,00 zł 


245,00 zł 


210,00 zł 



http://www.czwa.odr.net.pl/
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B)  Strefa zielona - 10 boksów 


  120 x 160 


 120 x 120 


 120 x 100 


C)  Strefa niebieska - 5 boksów  


 120 x 916 


 120 x 456 


 120 x 91 


5.Wykonanie banerów reklamowych przez ŚODR Cz-wa 


      A)  Strefa czerwona 


 120 x 916 


 120 x 456 


 120 x 229 


 120 x 91 


B)  Strefa zielona  


  120 x 160 


 120 x 120 


 120 x 100 


C)  Strefa niebieska  


 120 x 916 


 120 x 456 


 120 x 91 


 


330,00 zł 


250,00 zł 


170,00 zł 


 


250,00 zł 


170,00 zł 


85,00 zł 


 


 85,00 – 410,00 zł 


 


 


 


 


85,00 zł – 250,00 zł 


 


 


 


85,00 zł – 410,00 zł 


 


6.Wydruk mapek do wniosków / szt./ 1,23 zł 


7.Druk ulotek, broszur, instrukcji itp.: 


 1 arkusz drukarski, czarno-biały 


 1 arkusz  drukarski, kolor 


 


1,23 zł 


2,03 zł 


8.Sprzedaż wydawnictw: 


 Śląskie Aktualności Rolnicze /szt./ 


 


2,38 zł 


 
 


IV.   USŁUGI SZKOLENIOWE 


1.Kurs (przygotowujący do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w 


zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej) 


 Na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza w zawodach 


rolniczych  


 kombajnista 


2.Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem 


 


 


772,35 zł / uczestnika 


 


487,80 zł / uczestnika 
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naziemnym  89,43 zł / uczestnika 


3.Szkolenie z zakresu konfekcjonowania i obrotu środkami 


ochrony roślin 


4.Kurs z agroturystyki 


5.Kurs integrowanej produkcji 


 


 


243,90 zł / uczestnika 


243,90 zł / uczestnika 


243,90 zł / uczestnika 


(dla min 20 osobowej grupy) 


6.Inne kursy szkoleniowe (wg zapotrzebowania) Według kalkulacji 


indywidualnej – nie mniej 


niż 243,90 zł / uczestnika 


7.Organizacja i prowadzenie szkoleń na zlecenie 500,00 zł 


  


V.  ORGANIZACJA WYSTAW, TARGÓW IMPREZ ZWIĄZANYCH  


Z PROMOCJĄ REGIONU, GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH, 


EKOLOGICZNYCH  
1.Organizacja krajowej wystawy rolniczej w Częstochowie: 


 Powierzchnia zabudowana hali: 


- wyposażenie podstawowe 


- wyposażenie zgodne z zamówieniem wystawcy 


 Powierzchnia niezabudowana hali 


 Powierzchnia na zewnątrz (maszyny rolnicze, targi 


pszczelarskie): 


- do 50 m
2
 


- powyżej 50 m
2
 


 Kiermasz kwiatów i drzew ozdobnych 


 Stoiska handlowe: 


- główny deptak 


- boczne chodniki 


2.Organizacja Dni Otwartych Drzwi w Mikołowie: 


 Powierzchnia na zewnątrz: 


- za 1 m
2 


do pow. 30 m
2
 
 


-  
za każdy następny  m


2 
powyżej 30 do 150 m


2
 


- za każdy następny m
2
 powyżej 150 m


2
 


 


 


 


150 zł/m
2 


wycena wg. zamówienia 


50 zł/m
2
 


 


 


45 zł/m
2
 


35 zł/m
2
 


60 zł/m
2 


 


120 zł/m
2 


60 zł/m
2 


 


 


13,82 zł  


8,94 zł  


5,69 zł 
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3.Opracowanie i druk materiałów reklamowych promujących 


gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne 


-     Minimum 50 gospodarstw 


 


 


21,14 zł / gospodarstwo 


4.Opracowanie i prowadzenie strony internetowej dla gospodarstw 1000,00 zł / gospodarstwo 


5.Reklama w internecie – przygotowanie i prowadzenie przez 1 rok 


zespołowej oferty internetowej dla gospodarstw  


 


21,14 zł / gospodarstwo 


VI.  UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ I INNYCH SKŁADNIKÓW 


MAJĄTKOWYCH 


1.Wynajem sal szkoleniowych: 


 Sala na 1 dzień szkolenia 


 Sala na 1 godz. (nie mniej niż 4 godz.) 


 Sala z zapleczem kuchennym na 1 dzień szkoleniowy 


 Sala z zapleczem kuchennym na 1 godz. (nie mniej niż 4 godz.) 


 Sala komputerowa bez obsługi na 1 dzień 


 Sala komputerowa z obsługą  na 1 dzień 


 


243,00 zł 


24,39 zł 


284,55 zł 


36,58 zł 


414,63 zł 


577,23 zł 


2.Wynajem wolnych  lokali biurowych, pomieszczeń 


magazynowych oraz placu  


Umowy według indywidualnej 


negocjacji uwzględniającej 


właściwości terenu pod względem 


podaży i popytu oraz 


uzyskiwanych cen  na  podobne 


lokale na danym terenie – nie 


mniej niż 10,00 zł/m2.  


VII.  USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE 


1.Wynajem pokoju gościnnego w obiekcie ŚODR w Częstochowie 50,00 zł od osoby / dobę 


2.Wynajem pokoi w hoteliku “Pod Wiatrakiem” w Mikołowie: 


 Jednoosobowego z łazienką i śniadaniem 


 Dwuosobowego z łazienką i śniadaniem 


 Trzyosobowego z łazienką i śniadaniem 


 Grupy zorganizowane 


 


 


3.Organizacja imprez okolicznościowych- urodziny, komunie, 


wesela i inne. (Cena uzależniona od ilości uczestników i menu) 


 


92,59 zł / dobę 


138,89 zł / dobę 


166,67 zł / dobę 


według indywidualnej negocjacji 


uwzględniającej wielkość grupy  


i czas pobytu (nie mniej niż 46,30 


zł/osobę/dobę) 


60,00 – 140,00 zł 


/osobę/dobę 


VIII.  POZOSTAŁE  USŁUGI 


1.Rozliczanie podatku VAT dla rolników 200,00 zł/m-c 


1.Sprzedaż płodów rolnych z własnego pola Ośrodka  Według cen rynkowych 
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2.Wystawienie duplikatu zaświadczenia potwierdzającego 


kwalifikacje rolnicze. 


16,26 zł 


3.Dzierżawa gruntów rolnych Cena wywoławcza  to 3q 


pszenicy rocznie za 1 ha 


gruntów wg średniej krajowej 


ceny skupu publikowany przez 


GUS za każde półrocze roku 


kalendarzowego 


 


Wszystkie ceny podano w kwotach netto.  Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 


w obowiązującej stawce dla danej grupy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 


towarów i usług. 


1. Ustala się upusty dla beneficjentów działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników 


i posiadaczy lasów” na usługi dotyczące pozostałych działań PROW i usługi szkoleniowe w 


wysokości: 


 15% - po realizacji kompleksowej oceny gospodarstwa w zakresie prod. roślinnej, 


 20% - po realizacji kompleksowej oceny gospodarstwa w zakresie prod. zwierzęcej. 


2. Ustala się upusty dla stałych beneficjentów Ośrodka w wysokości: 


 5% - korzystanie z dowolnych płatnych usług Ośrodka min. przez 3 lata wstecz; 


 10% - korzystanie z dowolnych płatnych usług Ośrodka min. przez 5 lat wstecz; 


3. W przypadku poprawek do wniosku PROW nie sporządzonego przez specjalistów ŚODR 


obowiązuje opłata jak za wykonanie takiego wniosku wg stawki wynikającej z niniejszego 


cennika. 


4. Ceny usług hotelarsko – gastronomicznych podlegają negocjacji i mogą ulec zmianie 


w zależności od specyfikacji i życzenia klienta (dotyczy to szczególnie imprez 


okolicznościowych np.: wesela, komunie itp. oraz grup zorganizowanych). 


5. Kalkulacja cen za wyżywienie: 


Wartość produktów + marża = cena końcowa netto 


6. W przypadku uzyskania przez ŚODR zlecenia na inną usługę niż ujęte w Cenniku Usług, cena 


za usługę zostanie ustalona przez Dyrektora ŚODR na podstawie kalkulacji kosztów 


wykonania tej usługi.  









