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1. Cel i założenie analizy 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm) gminy zobowiązane 
są do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu 
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy Piława Górna w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma na celu zweryfikowanie możliwości 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania, potrzeby inwestycyjne związane 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, koszty poniesione w związku z odbieraniem, 
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, liczbę mieszkańców, 
liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zawarli umowy, ilość odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie gminy, ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów 
komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Poniżej 
przedstawiona analiza stanu gospodarki Gminy Piława Górna obejmuje okres funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  
 

2. Podstawy prawne sporządzenia Analizy 

Analizę sporządzono na podstawie: 

   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 250 tj z późn. zm.). 

   Uchwała nr 110/XXVII/2012 Rady Miejskie w Piławie Górnej z dnia 27 listopada 2012 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna. 

   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.z 2012 r., Nr. 645). 

3. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Piława Górna 

   Na terenie gminy Piława Górna od 01.07.2013 r. został uruchomiony nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego czasu Gmina Piława Górna jest 
podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego systemu 
gospodarowania odpadami. Nowym systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe 
przez mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałe m. in firmy. Zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Piława Górna zorganizowała przetarg  
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy. Na terenie Gminy Piława Górna odpady komunalne powstają 
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na terenach nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych jak i na terenach otwartych 
parkach, koszach ulicznych czy ogródkach działkowych. 

   W dniu 28.06.2013 r. w trybie przetargu nieograniczonego w Gminie Piława Górna został 
wyłoniony odbiorca odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych – Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski z Pieszyc. Umowa 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązywała od 01.07.2013 
do 31.03.2015 r. w związku z powyższym nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki 
oraz worki na odpady. W związku z kończącą się umową 31.03.2015 r. ogłoszono nowy 
przetarg z którego nie wyłoniono wykonawcy więc zgodnie z zapisami SIWZ zastosowano 
tryb z wolnej ręki i udzielono zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy na okres od 
01.04.2015 r. do 31.05.2015 r. Ogłoszono nowy przetarg z którego wyłoniono odbiorcę 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – 
Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski z Pieszyc. Umowa na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązuje od 01.06.2015 r. do 31.12.2018 r. 

   Z terenu Gminy Piława Górna odbierane są odpady komunalne zmieszane oraz odpady 
komunalne zbierane w sposób selektywny. Prowadzona jest zbiórka selektywna 
następujących frakcji odpadów: 

1. Makulatura (papier i tektura), 
2. Szkło, 
3. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 
4. Odpady zielone, ulegające biodegradacji, 
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
6. Odpady wielkogabarytowe, 
7. Zużyte opony z wyłączeniem opon pojazdów ciężarowych, 
           ciągników i maszyn rolniczych, 
8. Odpady rozbiórkowe i budowlane, 
9. Odzież i tekstylia, 
10. Odpady niebezpieczne, w tym: olej, rozpuszczalniki, farby, alkalia, 
            termometry rtęciowe, smary, kwasy, baterie, akumulatory, świetlówki 
            oraz przeterminowane leki, tonery i tusze drukarskie i inne, 
11. Odpady specyficzne w tym: 
a. Chemikalia różnego rodzaju,  
b. Baterie,  
c. Styropian z wyłączeniem zdemontowanych z budynków dociepleń, 
            detali elewacyjnych i innych elementów budowlanych,  
d. Świetlówki i inne. 
 

   Selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzą w kolorowych workach: 
− żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 
− niebieski – papier i  tektura, 
− zielony – opakowania szklane. 

   Na terenie Gminy Piława Górna ustawionych zostało około 60 kompletów pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów. System zbiorowy selektywnej zbiórki odpadów obowiązuje 
na terenie zabudowy wielomieszkaniowej i oparty jest na gromadzeniu w pojemnikach przez 
mieszkańców makulatury, szkła białego, szkła kolorowego, plastiku. Każdy odpad 
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gromadzony jest w osobnych pojemnikach tworzących gniazdo segregacyjne. Gniazdo 
segregacyjne wyposażone jest w co najmniej 3 pojemniki, na wyżej wymienione odpady. 
1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) Dla odpadów komunalnych zmieszanych: 
a) z zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w tygodniu, 
b) z zabudowy wielorodzinnej – dwa razy  w tygodniu, 
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne - jeden raz w tygodniu. 
2) Dla odpadów komunalnych zebranych selektywnie tj: papier, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, szkło, metale: 
a) z zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie, 
b) z zabudowy wielorodzinnej - raz na dwa tygodnie; w miarę napełniania 

pojemników, oraz każdorazowo w przypadku otrzymania informacji 
o ich przepełnieniu – w ciągu 5 godzin od chwili zgłoszenia tego faktu, 

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne - raz na dwa tygodnie. 
 

Tabela 1 . Liczba pojemników na odpady komunalne zmieszane dla nieruchomości, którą 
zamieszkują mieszkańcy. 

Pojemność pojemnika/kontenera [l] ilość [szt.] 

50/60 194 

110/120 554 

240 84 

1100 87 
 

Źródło: przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Piława Górna w 2015 r. 

 

 

Tabela 2. Liczba pojemników na odpady komunalne zmieszane dla nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy. 

Pojemność pojemnika/kontenera [l] ilość [szt.] 

50/60 71 

110/120 56 

240 22 

1100 11 
 

2200 1 

 
Źródło: na podstawie złożonych deklaracji w 2015 r. 

 

 
 

Na terenie Gminy Piława Górna działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Punkt ten prowadzony jest przez Firmę Zakład Usług Komunalnych Tadeusz 
Drozdowski z Pieszyc. Do PSZOK-u mieszkańcy mogą przywozić i oddawać odpady 
powstałe w ich gospodarstwach domowych całkowicie za darmo.  
PSZOK otwarty jest w każdą: 
- środę - od godz. 14:00 – 18:00 
- sobotę - od godz. 09:00 – 16:00 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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   Oddawać można tam odpady zielone, które powstają podczas prac porządkowych 
w przydomowych ogródkach czy działkach, papier, szkło, plastik, stare meble, parę zużytych 
opon, niewielkie ilości gruzu, różne chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny. 

  Odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych mogą być kompostowane 
w przydomowych kompostownikach. W 2011 r. mieszkańcom Piławy Górnej nieodpłatnie 
przekazano kompostowniki przeznaczone do kompostowania i zagospodarowania we 
własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji, przekazane w ilości 65 szt przez 
Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach zadania Edukacja i aktywizacja 
społeczności Gmin zrzeszonych w Związku ZGPD7 na rzecz prawidłowej gospodarki 
odpadami - edycja 2011 r., dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.   

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  został odebrany 2 razy w roku a 
odpady wielkogabarytowe zostały odebrane  sprzed posesji 4 razy w roku (raz na kwartał). W 
dwóch aptekach odbierane są przeterminowane leki jak i również z 8  placówek (Urząd 
Miasta w Piławie Górnej, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole Publiczne, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Ośrodek Kultury i 
Biblioteka wyposażonych  w pojemniki odbierane są zużyte baterie. 
 

4.Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 
1. Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest: 
- zapewnić odpowiedni poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 
2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), uchwałą Nr XXIV/616/12 
z dnia 27.06.2012 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” – 
ze zmianami oraz uchwałami w sprawie wykonania WPGO 2012. 
- ma obowiązek gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.21 z późn. zm.). 
- przekazywać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
gminy Piława Górna do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), 
lub w szczególnych wypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, 
do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale 
w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla regionu 
południowego. 
- przekazywać pozostałe rodzaje odebranych odpadów komunalnych podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia w celu odzyskania surowców wtórnych lub 
unieszkodliwienia. 
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   Według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 
obszar województwa podzielony jest na: 

− region wschodni, 
− region północno-centralny, 
− region południowy, 
− region północny, 
− region środkowosudecki, 
− region zachodni. 

2. Gmina Piława Górna wchodzi w skład regionu południowego. Zgodnie z założeniami 
ww. planu niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Piława 
Górna mogły być kierowane do następujących regionalnych instalacji: 
a) Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych – MBP 
- ul. Ceglana 10, Bielawa 
- Zawiszów 5, Świdnica 
b) Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów- 
Kompostownia 
- ul. Ceglana 10, Bielawa 
- Zawiszów 5, Świdnica 
c) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych- Składowisko 
- Zawiszów 5, Świdnica 
- Ścinawka Dolna, Radków 
d) Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami 
komunalnymi – IZ: 
Region południowy 
- Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych - 
ul. Bethovena, Wałbrzych 
- Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - 
ul. Jerzmanowska 4-6, Wrocław:, ul. Słowackiego, Jawor:, Sciegny-Kostrzyca, 
Mysłakowice:, ul. Kargula i Pawlaka 16, Lubomierz:, ul. Zielona 30, Lubawka. 
 
3. Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne 20 03 01. 
 
   W 2015 r zebrano 1845,5 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
Odpady te zostały poddane przetwarzaniu w procesach odzysku R12. Odpady komunalne 
(niesegregowane) pochodzące z terenu Gminy Piława Górna zostały przekazane do instalacji 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 
 

4. Odpady zielone – 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji). 

   W 2015 r. z terenu Gminy Piława Górna odebrano 12,5 Mg odpadów ulegających 
biodegradacji. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonującym 
na terenie Gminy Piława Górna zebrano 9,2 Mg odpadów ulegających biodegradacji.  

5. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – 19 12 
12, (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11). 
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   W 2015 r nie wykazano odpadów będących pozostałościami z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Piława Górna. 

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

   W grudniu 2014 r. przygotowano dokumentację dotyczącą budowy nowego Punku 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej. 

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

   W roku 2015 miesięczny koszt za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Piława Górna wyniósł od 01.01.2015-31.05.2015 r. - 71 656,20 zł a od 
01.06.2015 r.- 31.12.2015 r. – 75 624,84 zł co stanowi łącznie w analizowanym okresie 
887 654,88 zł. 

6. Liczba mieszkańców Gminy Piława Górna 

   Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie Piława Górna na dzień 31.12.2015 
wynosiła 6 419. Liczba właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady 
komunalne - 1 164. Liczba mieszkańców - zadeklarowana w analizowanym okresie - 4828.  
Jednak liczba mieszkańców zameldowanych nie odzwierciedla liczby osób faktycznie 
zadeklarowanych. Migracja jest jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się małe 
miasta, takie jak Piława Górna. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim osób młodych, które 
opuszczają rodzinne strony w poszukiwaniu lepszej pracy w dużych ośrodkach miejskich jak 
Wrocław czy miasta powiatowe. Alternatywą są również wyjazdy do pracy za granicę. Liczba 
osób opuszczających gminę przewyższa liczbę osób osiedlających się na jej terenie. Wszelkie 
zmiany w deklaracjach zostały wyjaśniane w składanych przez właścicieli nieruchomości 
oświadczeniach. 

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy o której mowa w art. 6 
ust.1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 
ust. 6 – 12 

   W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r nie stwierdzono braku posiadania umów 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości nie objętych systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę Piława Górna. 
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8. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Piława Górna 

 

Tabela 3. Ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy 
Piława Górna za rok 2015 r. 

Rodzaj odpadu 
Masa odpadu 

[Mg] 

Niesegregowane odpady komunalne 1845,5 

Odpady wielkogabarytowe 43,0 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2,3 

Opakowania z papieru i tektury 21,5 

Opakowania z tworzyw sztucznych 39,7 

Opakowania ze szkła 44,9 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 43,1 

Gruz ceglany 29,3 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 
74,3 

Odpady ulegające biodegradacji  12,5 

Razem 2156,1 
 

Źródło: Sprawozdania półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Piława Górna w 2015 r. 

 

a. Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Piława Górna w latach 
2011-2015: 

− 2011 r. – zmieszane: 1 541,54 Mg, segregowane: 53,34 Mg, 
− 2012 r. – zmieszane: 1 874,36 Mg, segregowane: 68,64 Mg, 
− 2013 r. – zmieszane: 1 417,50 Mg, segregowane: 148,90 Mg, 
− 2014 r. – zmieszane: 1 750,6 Mg, segregowane: 260,5 Mg, 
− 2015 r. – zmieszane: 1 845,5 Mg, segregowane: 310,6 Mg. 

   Porównanie ilości zebranych segregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Piława Górna w latach 2011-2015. 
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Źródło: Sprawozdania kwartalne i półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Piława Górna w latach 2011 - 2015 r. 
 

 
Źródło: Sprawozdania kwartalne i półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Piława Górna w latach 2011 - 2015 r. 
 

   Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Piława Górna w 2015 r. 
wynosiła 2 156,1 Mg, z czego 1845,5 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne tj. 85,59 % ogółu zebranych odpadów komunalnych. 

   Selektywne zbieranie odpadów prowadzi  45,52 % mieszkańców zamieszkałych na terenie 
Gminy Piława Górna. 
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Źródło: Sprawozdania półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Piława Górna w 2015 r. 
 

   Wykres przedstawia ilość odebranych selektywnie odpadów komunalnych: papieru, 
tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji z terenu Gminy Piława 
Górna. 

   Odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci zebrane sprzed posesji nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Piława Górna w 2015r. 

 
Źródło: Sprawozdania półroczne  podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Piława Górna w 2015 r. 
 

   Wykres przedstawia ilość zebranych odpadów sprzed posesji nieruchomości zamieszkałych 
na terenie Gminy Piława Górna na zasadzie wystawki w roku 2015. 

   Odpady przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2015 r. 
na terenie Gminy Piława Górna. 
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Źródło: Sprawozdania półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Piława Górna w 2014 r. 
 

   Wykres przedstawia ilość przyjętych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych funkcjonującego na terenie Gminy Piława Górna w 2015 r. 

9. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą odpowiednio: 

Tabela nr 4 . Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych(zał. do w/w rozporządzenia). 

  

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła wyrażone w % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Określone poziomy 
recyklingu na kolejne lata 
ustalone rozporządzeniem 
Ministra Środowiska 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 
(Dz.U.z 2012 r., Nr. 645). 
 
   

 

 




