
UCHWAŁA NR LVIII/355/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Drezdenko, warunków i trybu jej składania 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 6m i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych 
na terenie Gminy Drezdenko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Drezdenku pisemnie drogą pocztową lub osobiście. 

§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być także składana 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu: 

1) deklaracje przesyłane są w formacie danych PDF za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej ePUAP. Odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.drezdenko.pl), 

2) deklaracje składane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP 
powinny zostać opatrzone: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1797), 

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub profilem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 2070 ze zm.) 

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych, 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/146/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 kwietnia 2020 r. 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Drezdenko, warunków i trybu jej składania oraz uchwała nr XXIX/162/2020 Rady Miejskiej 
w Drezdenku z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko, warunków i trybu jej 
składania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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5. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

C. 

C.1

12. PESEL

20. Numer domu 21. Nr lokalu

31. Nr lokalu

38. Nr lokalu

43. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB 

INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYTYWANA NE CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE

ZAMIESZKAŁA

6. Nazwisko*/Nazwa pełna* (* niepotrzebne skreślić)

8. Nr telefonu: 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta

C.3     ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela)

30. Numer domu

3. Dzień-Miesiąc-Rok

10. Nazwisko

Urząd Miejski w Drezdenku

............. - .................. - ....................

                                    korekta deklaracji 

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. PESEL**

Miejsce składania:

Podstawa prawna:

Składający:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób

posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Pierwsz deklaracja - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej nieruchomości

odpadów komunalnych. 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Nowa deklaracja - w terminie do 10 dnia miesiąca następujacego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin składania:

1/4

28. Gmina

15. Kraj
ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY * (* niepotrzebne skreślić)

25. Kraj 26. Województwo

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ****

27. Powiat

            współwłaściciel

22. Miejscowość

       spółdzielnia mieszkaniowa

C.2  

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

16. Województwo

                

     użytkownik wieczysty

2. NIP ***

Organ właściwy do złożenia 

deklaracji
Burmistrz Drezdenka

wspólnota mieszkaniowa        inny podmiot ………………………..

właściciel nieruchomości

                 pierwsza deklaracja                                           nowa deklaracja (zmiana danych)

B. 

45. Oświadczam, że kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz chcę skorzystać ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

42. Nr geodezyjny działki/działek, obręb (wypełnić w przypadku braku numeru domu) *****

E. INFORMACJA O KOMPOSTOWNIKU (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym)

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

                           JEDNORODZINNA               WIELORODZINNA

44. Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

17. Powiat

39. Miejscowość 40. Kod pocztowy

18. Gmina 19. Ulica

41. Poczta

37. Numer domu

29. Ulica

35. Gmina 36. Ulica

24. Poczta

TAK NIE

23. Kod pocztowy

11. Pierwsze imię, drugie imię 

13. Nr telefonu: 14. Adres e-mail:

data zaistnienia zmiany: ____-____-______data obowiązywania deklaracji: ____-____-______ data zaistnienia zmiany: ____-____-______

7. Pierwsze imię, drugie imię 

9. Adres e-mail: 

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Załącznik do uchwały Nr LVIII/355/2022

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 22 lutego 2022 r.
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F.

F.1

F.2

G.

55.

H.

56.

Data ______________________________ Data ______________________________

X
53. 54.

Data i podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZIN WIELODZIETNYCH W ROZUMIENIU USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY

Oświadczam, że w wyżej wskazanej nieruchomości znajduje się …………………………. lokali mieszkalnych, w których zamieszkują 

rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Kwota zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkiwania nieruchomości 

przez lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ilość domków letniskowych na nieruchomości lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe

Roczna ryczałtowa stawka opłaty Wysokość opłaty

Kwota zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów

49.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - po uwzględnieniu kwoty zwolnienia 

(różnica z pól 48, 49 i 50)

50.

51.

2/4

(dotyczy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych)

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - 

WYPOCZYNKOWE

OŚWIDCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

52.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać iloczyn wartości z pól nr 46 i 47)

46.

48.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, wskazaną w części D deklaracji

Stawka opłaty 
47.
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I.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8.

3/4

Właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne - określonej w części D deklaracji, podzielono na dwie grupy opisane w 

punktach F.1, F.2:

• F.1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo 

zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, C.1,C.2,C.3,D, E, F.1, G, H. 

• F.2 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, C.1, C.2,C.3,D, F.2, H.

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z

2021 r., poz. 1540 ze zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty

skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Drezdenku. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo

udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

W przypadku, gdy w złożonej deklarcji popełniono błędy rachunkowe lub oczywistą omyłkę właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia

korekty deklarcji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• G. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744) rodziną wielodzietną jest rodzina,w której 

rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są: rodzic (rodzice) przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą 

rodzinny dom dziecka, małżonek rodzica,  dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje pieczę zastępczą, oraz 

osobę przebywajacą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006)

Pola 49 wymienione w F1 wypełniają tylko właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny

ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) właściciel

nieruchomości jest obowiązany złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Drezdenku pierwszą deklarację o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca (...) lub wytworzenia na danej

nieruchomości (...) odpadów komunalnych

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej

w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu

Miejskiego w Drezdenku nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastapiła zmiana. Opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o

postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm).

OBJAŚNIENIA
**-dotyczy osób fizycznych

***NIP - dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

**** - wypełnić w przypadku gdy małżonek osoby składającej deklarację ponosi odpowiedzialność (obejmującą majątek wspólny) za należności z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

***** dobrowolne - działka geodezyjna

 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wypełnienia w deklaracji pod poz. 47 i 53 określone są w odrębnych uchwałach Rady 

Miejskiej w Drezdenku w sprawie:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie Gminy Drezdenko,

- ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797) deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej, przy użyciu platformy ePUAP na adres:/n6473mcsub/skrytka. Deklaracja złożona w formie elektornicznej musi być opatrzona 

podpisem elektornicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub profilem osobistym.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

4/4

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego postępowania

administracyjnego, udzielania informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca

roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone, 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania: prawo

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych - na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia

zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda,

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontroli gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych

osobowych narusza obowiązujące przepisy,

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu nieruchomości) jest wymogiem

ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w przypadku niepodania

danych osobowych niemożliwe będzie naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odbieranie z Pani/Pana nieruchomości odpadów,

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o

ochronie danych osobowych, zwanej dalej RODO) informuję, iż

dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym

podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych oraz zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drezdenku reprezentowany przez Burmistrza

Drezdenka z siedzią w Drezdenku, ul. Warszawska 1,

Kontakt z wynaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej adres:

iod@drezdenko.pl,

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji

rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
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UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 6m ust. 11 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (…) lub 
wytworzenia na danej nieruchomości (…) odpadów komunalnych (…). 
 Natomiast art. 6n ust. 1 ww. ustawy stanowi, że rada gminy, uwzględniając konieczność 
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 
1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące 
sposobu jej wypełniania, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji; 

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 
a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.  

 
Uchwalenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynika z konieczności dostosowania go do zmiany przepisów powyższej ustawy. Wprowadzone we wzorze 
deklaracji zmiany dotyczą przede wszystkim: 

  zmiany sposobu naliczania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z 
nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  

  dokonania drobnych korekt redakcyjnych mających na celu poprawę przejrzystości formularza 
deklaracji.  
 
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5B79DC42-788C-4597-A54F-C45181D14A8A. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2
	Paragraf 2 Punkt 2 Litera a
	Paragraf 2 Punkt 2 Litera b


	Paragraf 3
	Paragraf 3 Punkt 1
	Paragraf 3 Punkt 2

	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie



