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PODSUMOW ANIE I UZASADNIENIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


Nr 246/14/2012 przy ul. Sanockiej w Rzeszowie 


sporzqdzone stosol1,nie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udost?pnianiu injormacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2018 r., poz, 2081) 

Informacje ogolnc; 

(synteza ustalen planu oraz przebieg trybuformalno~prawnego sporzqdzania planu, w tym informacja 

o udziale spoleczenstwa w post?powaniu) 

Przysf4pienie do sporzqdzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 246114/2012 przy u1. Sanockiej w Rzeszowie nasf4pilo w oparciu 0 uchwaly Nr XLIIII872/2012 
Rady Miasta Rzeszo,va z dnia 4 grudnia 2012 r. 

W projekcie planu przeznacza siy tereny pod: zabudowy mieszkaniowq jednorodzinnq i pJac 
publiczny. Wyznaczolle tereny stanowiq bezposredniq kontynuacjy lub uzupelninie przeznaczenia 
terenow z uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 73/3/2004 "Przybyszowka -
Kantorowka" - 1 przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie. PrZedfO:l,ony do uchwalenia projekt planu 
Nr 246114/2012 przy ul. Sanockiej w Rzeszowie, obejmuje teren 0 powierzchni OkOfO 1,19 ha. 

Ustalenia projektu planu Sq zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwalq Nr XXXVII/l13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 
z poin. zrn. Stuclium okres1a kierunki zagospodarowania przedmiotowego terenu pod zabudowy 
mieszkaniowq jednorodzil1l1q z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo-usrugowej lub uslugowej, 
zwiqzanej z usrugami podstawowymi, z wykluczeniem inwestycji mogqcych znaclilco oddzialywac na 
srodowisko, zieleni urlildzonej, w tym 0 charakterze rekreacyjnym, ulic publicznych klasy 
dojazdowej, ulic weWUytrznych, sciezek (drog) rowerowych, ci::).gow pieszo-jezdnych i pieszych, 
parkingow, obiektow i Uflildzen infrastruktury technicznej oraz studium okresia kierunki 
zagospodarowania przedmiotowego terenu pod zielen urzqdzonq z dopuszczeniem ciqgow pieszych 
i pieszo-rowerowych, obiektow i urlildzen infrastruktury technicznej. 

Projekt planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognolil oddzialywania na 
srodowisko oraz Prognolil skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie Z obowiqzujqcymi w tym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzel1l1ym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z poin . zm.), w zwi'lZku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o zmianie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 0 Panstwowej Inspekcj i 
Sanitamej oraz ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 
871) oraz przepisami rozporlildzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. (587). 

Sposob przeprowadzenia procedury i strategicznej ocelllY oddziatywania na Srodowisko. 
Informacje dotycz~ce udzialu spoleczeiistwa w proccdurze sporz~dzania planu : 

Dnia 27 grudnia 2012 r., Prezydent Miasta Rzeszowa, oglosit 0 przysf4pieniu do sporlildzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 246114/2012 przy u1. Sanockiej 
w Rzeszowie poprzez ogloszenie w miejscowej prasie, przez obwieszczenie na tablicach ogloszen 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji PubJicznej, na stronie intemetowej 
Urzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin oraz zasady skladania wniosk6w do projektu 
planu. Po ogloszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu, w wyznaczonym terminie, nie wplynql 



7~den wniosek. 
18 kwietnia 2018 r. 

wniosk6w Rzeszowa nastq.pilo w 

od instytucji i organ6w 
W 

bieZqco 0 DO:5tclDac:h 
Miasta nL,,",,,,ev 

ze skladanymi 
i zagospodarowania terenu. W czerwcu 
Architektonicznej 0 zaopiniowanie projektu planu Nr 
on pozytywnq. ww. Komisji wraz z wniesionymi 

W 2018 r. wystq.piono 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu Nr 4/2012 
przy ul. w Rzeszowie do wlai;ciwych i organ6w. Projekt ten wraz z prognozq. 
oddzialywania na srodowisko zostal pozytywnie 7~opiniowany i uzgodniony wymagane 
przepisami za wyjq.tkiem Miejskiego w Rzeszowie. 

wprowadzeniu korekt wynikajq.cych z uwzglydnienia uwag projekt p]anu pozytywnie 
Miejski Zarzq.d w l:(zleszow 

planu Nr 246114/2012 wraz z wylozony do 
v£.Uv~V wglq.du. Wylozenie odbylo r. Ogloszenie 

o terminie 	 . 2019 r. 
prasie, na w Urzydzie oraz 

Infonnacji Publicznej na intemetowej Urzydu. 
31 stycznia 2019 r. odbyla publiczna nad 

Do projektu planu Nr 246114/20 ul. Sanockiej w Rzeszowie, w 
rue wplynyly uwagi. 

W zwiq.zku z zakoiiczeniem 	 sporzq.dzenia projektu Planu on skierowany pod 
Rady Miasta Rzeszowa. 

Nr lXI167/2019 Rady Miasta z dnia 26 marca 2019 r. uchwalony Miejscowy 
Zagospodarowania Nr 246114/2012 ul. Sanockiej 

w jaki sposob i w zostaly wzi~te pod i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione ustalenia zawarte w "~m.1U"" oddzialywania na srodowisko : 

Ustalenia projektu planu uwzglydniajq. wymagania ochrony srodowiska i rozwiq.zania 
zostaly na i zweryfikowane w oddzialywania na 

srodowisko, sporzq.dzonej projektu planu. Przedmiotem analiz byla 
ocena dostosowania struktury i intensywnosci zagospodarowania przestrzennego do 

trwalosci podstawowych przyrodniczych na 
warunk6w odnawialnosci srodowiska, eliminowanie 

oddzialywania na Szczeg610wy opis sposobu 
prognoza oddzialywania na 6,."rlrml 

W celu potencjalnym negatywnym oddzialywaii, v.'Ynikajq.cych 
z ustaleii projektu planu na elementy srodowiska, 7r.d",}" zasady jego ochrony: 

>ochrona 
w terenie zabudowy 

urzq.dzefa i obiekt6w 

> 
obszaru zorganizowanym 	 w wody, 



odprowadzenie sciek6w komunalnych poprzez sie(~ kanalizacji sanitarnej do miejskiej 
oczyszczalni sciekow, 

odprowadzenie wod opadowych z terenow zabudowy, ci~gow komunikacyjnych, 
plac6w manewrowych docelowo do kanalizacji deszczowej, 

> ochrona zasobow przyrody 
nakaz utrzymania minimalnego udzialu powierzchni biologicznie czynnych dla 

poszczegolnych terenow, 
>ochrona powietrza 

stosowanie indywidualnych tr6del ciepla nie powoduj(!cych zanieczyszczenia 
srodowiska w szczeg61nosci powietrza atmosferycznego, 

dopuszczono zaopatrzenie w cieplo z miejskiej sieci cieplowniczej po jej rozbudowie, 
> ochrona gruntow 

nakaz wyposaienia obszar6w zabudowy w system kanalizacji wodno-sciekowej, 
> ochrona krajobrazu 

wprowadzenie zasad ladu przestrzennego i wymog6w dotyc~cych walor6w 
arcbitektonicznych i estetycznych zabudowy. 

Przeznaczenie terenow pod planowane funkcje bydzie nieznacznie oddzialywac na poszczeg6lne 
elementy srodowiska. Pomimo bezposredniego i stalego charakteru niekt6rych oddzialywan przy 
zastosowaniu nowoczesnych rozwi£!Un technicznych przekroczenie standard6w jakosci srodowiska 
okreslonych prawem jest malo prawdopodobne. 

W granicach projektu planu brak jest zbiornik6w w6d powierzchniowych i podziemnych, brak 
jest r6wniez udokumentowanych ujyC w6d podziemnych oraz stref ochronnych ujyc i zbiornik6w 
wodnych. Wzdluz zachodniej gran icy terenu objytego niniejszym opracowaniem plynie r6w 
odwadniajqcy, uchodz~cy do Przyrwy, lewobrzemego doplywu Wisloka. Rozwi~nia dotycz~ce 
ochrony w6d i grunt6w przyjyte w projekcie planu zapewniajq w maksymalnym stopniu eliminacjy 
zanieczyszczen srodowiska wodno-gruntowego. 

Przyjyte rozwiqzania w sferze gospodarki wodno-kanalizacyjnej wzmacniaj~ cele srodowiskowe 
okreslone dla jednolitych cZysci w6d powierzchniovvych i podziemnych. 

W granicach projektu planu brak jest teren6w lesnych oraz teren6w rolnych, objytych ochron(! na 
podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie grunt6w rolnych i lesnych. 

Informacja w jaki sposob i w jakim zal"resie zostaly wzif(te pod uwagf( i w jakim zakresie zostaly 
uwzgif:dnione opioie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy : 

Projekt Planu wraz z Progno~ oddzialy\vania na srodowisko przekazano do zaopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora OchrollY Srodowiska w Rzeszowie, pismem zoak: 
BRMRI7323/3511595/2018 z dnia 26 paidziernika 2018 r. (wplynylo 8 listopada 2018r.), kt6ry 
zaopiniowa! bez uwag pismem znak: WOOS.410.4.177.2018.AP.3 z dnia 07.11.2018 r. 
W procesie uzgadniania projektu Planu wraz z Prognozq odzialywania na srodowisko projekt zostal 
przekazany do zaopiniowania do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie 
oraz do Podkarpackiego Panstwowego Wojew6dzkiego Inspcktora Sanitarnego, pismami znak: 
BRMRI7323/3511594/2018 z dnia 26 paZdziernika 2018 r. (wplynylo 2 listopada 2018 r.) 
i BRMRJ7323/351159312018 z dnia 26 pazdziernika 2018 r. (wplynyl0 7 listopada 2018 r.). Projekt 
planu zostal pozytywnie zaopiniowany przez te organy. Powyzsze opinie przyjyto do prac nad 
projektem planu. 

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismo znak: PSNZ.456.27.2018 
z dnia 10 paZdziernika 2018 r., wplynyl0 2 listopada 2018 r. 



'- 

- Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki lnspektol' Sanitarny, pismo znak: 
SNZ.9020.11.222.2018.EP z dnia 5 listopada 2018 r., wplynylo 71istopada 2018 r. 

Informacja w jaki spos6b i w jakim zakresie zostaly wzi~te pod uwag«t i w jakim zal{resie zostaly 
uwzgl«tdnione zgloszone uwagi i wnioski: 

Uwagi i wnioski zgloszone pl'zez jnne organy niz wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, w tym 
organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania projektu miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : 

]. Wnioski zlozone na podst. art. 17 pkt 2 ustawy: 

Komenda Wojew6dzka Panstwowej StraZy Pozamej w Rzeszowie, pismo znak: 
WZ.5532.96.2012 z dnia 02.01.2013 r., wplynylo 04.01.2013 r. 

- Komenda Miejska Pallstvvowej StraZy Pozamej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562.1-2.13 
z dnia 08.01.2013 r., wplynylo 09.01.2013 r. 

- Okrygowy Urzqd G6rniczy w Krosnie, pismo znak: KRO/5121l27112/MA z dnia 31.12.2012 r, 
wplynylo 10.01.2013 r. 

- Polskie G6mictwo Nafto-we i Gazownictwo SA. - Oddzial w Sanoku, pismo znak: 
DEM/ZG/SanoklI612013 zdnia 10.01.2013 r., wplynylo 16.01.2013 r. 

- Wojewoda Podkarpacki, pismo znak: I-IV.743.I.1.2013 r. z dnia 09.01.2013 r., wplynylo 
11.01.2013 r. 

- Urz~d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego, pismo znak: PP
III.7634.1.290.2012.ADS z dnia 10.01.2013 r., wplynylo 14.01.2013 I'. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismo znak: 
WOOSA10.3.168.2012.AP-2 z dnia 14.01.2013 1'., wplynylo 16.01.2013 r. 

- Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytkow z siedzibq w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie, 
pismo znak: UOZ-Rz-3.5150.1.2013 z dnia 23.01.2013 r. ,25.01.2013 I'. 

Wnioski dodatkowe: 

- Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie, pismo znak: 
TTA02.214.2012.GG.1 z dnia 07.01.2013 1'., wplynylo 09.0l.2013 r. 

- PGEDystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow, pismo znak: RS-S/DP-23099/PP-16/1S/2012/2013 
z dnia 17.0L2013 r., wplynylo 18.01.2013 I'. 

- Telekomunikacja Polska Techniczna Obsruga K1ienta Operacyjne Utrzymanie Sieei i UsIug 
w Krakowie Dzial Zarz~dzania Zasobami Sieci, pismo znak: TOTTESCU/R/4/13740/JDI13 
z dnia 18.01.2013 1'. , wplynylo 21.01.2013 r. 

2. Opinie i uzgodnienia pro;ektu plano zIozone w terminie: 
Opinie do projektu planu: 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 
WOOSA10A.I77.2018.AP.3 z dnia 07.11.20181'., wplynylo 08.11.2018 r. 

Komenda Wojewodzka Pailstwowej StraZy Pozarnej w Rzeszowie, pismo znak: 
WZ.5562.76.2018 z dnia 30.10.2018 r., wplynylo 06.11.2018 r. 

Komenda Miejska Panstwowej Straty Pozarnej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562.36-2.18 
z dnia 13 .11.20 18 1'., wplynylo 13 .11.20 18 r. 

- Urz~d Miasta Rzeszowa Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, pismo znak: SR
VI.644.167.20 18 z dnia 29.10.2018 r., wplynylo 30.10.2018 r. 


Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspeklor Sanitarny, pismo znak: 

SNZ.9020.11.222.20 18.JD z dnia 05.11.2018 r., wplynylo 07 .11.2018 r. 


http:SNZ.9020.11.222.20
http:VI.644.167.20
http:MZ.5562.36-2.18
http:MZ.5562.1-2.13
http:SNZ.9020.11.222.2018.EP


Uzgodnienia do projektu planu: 
Wojewoda Podkarpacki, brak pisemnej odpowiedzi - zwrotne potwierdzenie odbioru 
Zarlij.d Wojewodztwa Podkarpackiego, pismo znak: RR-IV.7634.241.2018.KS z dnia 
20.11.20181'., wplynylo 30.11.2018 r. 

- Miejski Zarntd Drog w Rzeszowie - pismo znak: TD.7323.207.2018.AG L.d.: 18679 z dnia 
06.11.2018 r. , wplynylo 13.11.2018 r. (uzgodnienie negatywne), TD.7323.207.2018.AG L.d.: 
21887 z dnia 19.12.2018 r., wplynylo 14.12.2018 r. 
Wojewodzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, pismo mak: WSzWRz-WOPER.407.3.2018 
z dnia 07.11.2018 r., wplyny!o 13.11.2018 r. 

Wojewodzki Urz~d Ochrony Zabytkow w przemyslu Delegatura w Rzeszowie, brak pisemnej 
odpowiedzi - zwrotne potwierdzenie odbioru 

Agencja Bezpieczenstwa Wewn~trznego - Delegatura w Lublinie, brak pisemnej odpowiedzi
zwrotne potwierdzenie odbioru 

- Bieszczadzki Odzia! Straiy Granicznej, brak pisemnej odpowiedzi - zwrotne potwierdzenie 
odbioru 

- Dyrektor Okrygowego Urzydu Gorniczego w Krosnie, pismo znak: KRO.5111.126.20 18.GK 
L.dz. 35989/1112018 z dnia 08.11.2018 r., wplynylo 08.11.2018 r. 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie, pismo mak: : PSNZA56.27.2018 
30.10.2018 r., wplynylo 02.11.2018 r. 
PGW Wod)' Polskie Regionalny Zarz~d Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, brak pisemnej 
odpowiedzi-· zwrotne potwierdzenie odbioru 

Wykaz dodatkowych opinii: 
Polska Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0. w Warszawie, Oddzial Zak!ad Gazowniczy w Jasle, 
Gazownia w Rzeszowie, pismo znak: PSGJA.RODZ.442.135.18 z dnia 08.11.2018 r., 
wplynylo 13.11.2018 r. 
PGE Dystrybucja S.A. O. Rzeszow, pismo znak: 
RE lIRPIKKJP/20 1811112620/w120181111814 z dnia 08.11.2018 r., wplynylo 15.11.2018 r. 
Operator Gazoci'lgow Przesylmvych GAZ-SYSTEM S.A., pismo znak: 2018-174927 OT
DLA02.345 .2018.2 z dnia 06.11.2018 r., wplynylo 13.11.2018 r. 

Zarz~d Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, pismo znak: ZM.031.10.2018.MK z dnia 05.11.2018 

r., "'rptynylo 06.11.2018 r. 


- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, pismo znak: BGM-IVA72.3 .55.2018.BZ z dnia 
31.10.2018 r., wplynylo 06.11.2018 r. 

3. Wnioski: 
Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 27 grudnia 2012 r. oglosil 0 przyst'lpieniu do sporz~dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 246114/2012 przy ul. Sanockiej 
w Rzeszowie poprzez ogloszenie w miejscowej prasie, przez obwieszczenie na tablicach ogloszen 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a tilie w Biuletynie Infomlacji Publicmej, na stronie internetowej 
Urzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin 30 stycznia 2013 r. oraz zasady skladania 
wnioskow do projektu Planu. Po ogloszeniu 0 przyst'lpieniu do sporlij.dzenia Planu, 
w wymaczonym terminie, nie wplyn~l iaden wniosek. 

4. Uwagi: 

W dniu 15 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Rzeszowa poinformowal 0 wylozeniu projektu Planu 
wraz z Prognont oddzialywania na srodowisko do publicznego wgl,!du poprzez ogloszenia w gazecie 

http:BGM-IVA72.3.55.2018.BZ
http:ZM.031.10.2018.MK
http:PSGJA.RODZ.442.135.18
http:KRO.5111.126.20
http:TD.7323.207.2018.AG
http:TD.7323.207.2018.AG
http:RR-IV.7634.241.2018.KS
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codziennej Nowiny i Biuletynie lnformacji Publicznej oraz poprzez obwieszczenie na tablicach 
ogloszen. W ogioszeniu okreslono termin wylozenia do publicmego wgl,!-du w dniach: od 24 stycmia 
2019 r. do 22 lutego 2019 r. Termin skladania uwag do projektu Planu wraz z PrognoZC!- oddzialywania 
na srodowisko wyznaczono na dzien 8 marca 2019 r. W dniu 31 stycznia 2019 r. odby!a sit( dyskusja 
publiczna nad rozwi"zaniami przyjt(tymi w projekcie Planu. 

W wyznaczonym telminie do projektu Planu nie wplyn((ly Zadne uwagi. Do Prognozy oddzialywania 
na srodowisko nie wPfyn((ly uwagi, 0 czym Prezydent Miasta Rzeszowa poinformowal za 
posrednictwem Biuletynu lnformacji PUblicznej. 

5. Uchwalenie: 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 246114/2012 przy ul. Sanockiej 
w Rzeszowie, przedstawiono Radzie Miasta do uchwalenia wraz z zal,!-cznikami. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1945) plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen studium, 
rozstrzygaj,!-c jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Planu oraz sposob6w realizacji 
inwestycji celu publicznego, zapisanych w planie. Rada Miasta po stwierdzeniu, ze nie narusza on 
ustalen Studium, przyjyla plan uchwal,!- Nr IXI167/2019 z dnia 26 marca 2019 r. 

Wyniki postcrpowania transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jei:eli zostalo 
przeprowadzone: 

Nie zachodziia potrzeba postepowania d01)'cZC!-cego transgraniGznego oddzialywania na srodowisko, 
gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj,!- mozliwosci takiego oddzialywania. 

Propozycje dotycUlce metod i czcrstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow reaJizacji 
postanowien dokumentu : 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu ZagospodarO\,vania Przestrzennego Nr 294/6/2017 
w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie powinien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), 
w ramach oceny zmian zachodz,!-cych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania ocen 
aktualnosci tego planu. 

Oceny te powinny bye wykonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen powinny bye przedstawiane Radzie Miasta 
Rzeszowa. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenic srodowiskowe skutki realizacji 
planu. Nie ma wiyc potrzeby okreslania dla tego Planu specjalnego systemu monitoringu wplywu na 
srodowisko. 
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