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Wg Rozdzielnika

Dotyczy: podania Staroście Pszczyńskiemu danych do sprawozdania RRW-10

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie
programu badań statystyki publicznej na rok 2009 (Dz.U. Nr 221 , poz, 1436 ze zmianami)
Zarząd Powiatu Pszczyna zobowiązarry jest sporządzić sprawozdanie RRW-10 ze stanu
ilościowego iuttzymaniawządzeńmelioracyjnychzarok 2009 wg stanu nadziei 31 grudnia.

W związku z tym zwracam się z prośbą o podanie danych dotyczących melioracji
szczegółowych będących w ewidencji Państwa Spółki Wodnej.

W zńączeniuptzekazuję kopię przedmiotowego sprawozdania z prośbąo wlpełnienie
i dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Srodowiska, I piętro, pok. 4l (tel. 032 449-23-13, fax. 03ż 449-23-45)

Z uwagi na krótki termin przekazania sprawozdania przez Zarząd Powiatu Pszczyna
do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych proszę o proszę o potraktowanie
sprawy jako pilnej oraz dostarczenię danych ac ania S tuteeo 2010r.
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sprawozdanie RRW-I0

Otrzymują
1. Spółka Wodna Pawłowice
2. Spółka Wodna Jarząbkowice
3, Spółka Wodna Ktzyżowrce
4. Spółka Wodna Warszowice
5. Spółka Wodna Pielgrzymowice
6. Spółka Wodna Golasowice
7, Spółka Wodna Goczałkowice Zdrój
8. Gminna Spółka Wodna Suszec
9, Spółka Wodna Miedźna
10. Spółka Wodna Góra
11. Spółka Wodna Wola
Ę. Spółka Wodna Gilowice
(;)SpOłta Wodna Grzawa
l4. Spółka Wodna Frydek
15. ala
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Ministerstwo Rolnlctwa l RozwoJu vvsl o0.930 Warszawa, ut. Wspólna 30

Nazwa l adres Jednostkl sprawozdawczej
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