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Działdowo, 2014.08.18

Ro.6233.5,2014

DECYZJA
Na podstawie ań. 41 ust. 2 i 3 pkt 2, art.42 ust. 1, aft. 43 ust. 1 oraz arl.44 ustawy z dnia
14 grudnia ż0l2r. o odpadach (Dz. U. z ż0l3r., poz.21 zę zm) oraz aft. l55 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r, Kodeks postępo]Ą)a.nia adłninistracyjnego (Dz, U. z2013r., poz.267 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie clziałalnościw zakresie zbl,erania
odpadow oraz o uchylenie decyzji Starosty Działdowskiego z dnia 18.10.2010r., znak:
Ro.1 649-6l1 0 uclzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów
orzekam:

1.

Zezwo|ić Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ,,STALZŁOM' Sp. z o,o,, Kajkowoo
ul. Bukowu 2, 14-100 Ostróda, NIP 741-206-03-57, REGON 280288314 na prowadzenie
dzialalności w zakresie zbierania odpadów.

2.

Ustalić rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania.

-

ODPADY NIEBEZPIECZrVE

0l

Zużyte lLrb nienadające się do użytkowania pojazd;,

16

Zużyle urządzenia zawierające freony, HCFC. HFC

160211

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementi,, inne niz wymienione w 16 02 09
do 16 02 |2r

16

Baterie i akumulatory ołowiowe

l6 06 0l

Zużyte katal izato ry zani e czy szczo ne
Odpady metali zan

iec zy

su bstan cj anr

i n iebezp iecznym

szazonę substancj am i n iebezpiecznym

r

02 i3

16 08 07

i

11 04 09

i

Kable zawierające ropę naliową, smołę i inne substancje niebezpieczne
U

04

17

ządzenia zaw i eraj ące freony

04 l0

20 01 23r

Zużyte urządzenia elektryczne i ęlęktroniczne inne niz wymienione w 20
zaw iera.jące n iebezpiecznę składniki

0l 2l',20 01 23'

20

0l

Odpady metalowę

02

0l l0

Zgor zelina wal cown i cza

10 02

l0

Zgary z hutnictwa źelaza

l0 02

80

Odpady zelazopodobne

l0 02 99

Wybrakowane lvyroby zel iwne

l0 09

Odpady z toczęnia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 01

Cząstki i pyły żelaza orazjego stopów

12

0l

02

Odpady ztoczęnia i piłowania metali niezelaznych

12

0l

03

Cząstl<i i pyły metali nieżelaznych

12 01 04

35

ODPADY INNE rVIŻ NIEBEZPIECZNE
,,R_od_żńj odpadóW,,'

80

Odpady zelazopodobne

12 01 99

Opakowania z metali

15

0l

04

16

0l

06

Zużyte lub nienadające się do uzytkowania pojazdy niezwierające cieczy

i

innych niebezPie-

cznvch elementórr
Metale żę|azne

|6 01 11

Mętale niężęIaznę

l6 01

Zużyte urząd,zel:,ia inne niż wymienione w l6 02 09- do l6 02 l3

|6 02 14

z"zyte Uutaońory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem

16 08 01

l

ó 08 07-)

18

Odpady zelazopodobne

11 01 82

Miedz, brąz, mosiądz

l7 04 0l
04 02

Aluminium

1,7

Ołów

11 04 03

Cynk

l7 04

04

żę|azo i stal

l7 04

05

Cyna

17 04 06

Mieszanina metali

l1 04

l(able inne niż wvmienione w 17 04 l0-

17

04 l1

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19

0l

Odpady zżę|azai stairi

l9

10 01

Odpady metal i niezelaznych

19 l0 02

Metale żelazne

19 1202

Metale niezelaznę

19 i2 03

Zużyte urządzenie elektryczne
i 20

0l

i elektroniczne inne niz wymienione w 20 0l 2| ,20 01

23

35-

Metale

al

02

20 0| 36
20 01 40

3. określićwarunki prowadzenia działalnościw zakresie zbierania odpadów.

l) zbieranie odpadow będzie się odbywało na terenie punktu skupu złomu w Uzdowie 648,
gmina Działdowo na działcę lr ż17lI, obręb Uzdowo,

2) metoda zbteranta odpadow - odpady określonew puŃcie 2 zbteranę będą od firm i osób
fizycznychw sposób selektywny według rodzajow odpadów,
3) odpady ndreży przekazywaa za pośrednictwem podmiotów posiadających zezwolenie
na transport tych odpadow do miejsc przelwarzania podmiotom mającym zezwolenie
właściwegoorganu na prowadzęnl,ę dztałalnościw zaklesie przetwarzania tego rodzaju
odpadórł.

4. Określićmiejsce i sposób magazynowania odpadów.
1) magazynowanie odpadów będzie się odbywało na terenie na terenie punktu skupu złomu
w Uzdowie 6z18 na dzl,Ń,ce nr 21711, obręb Uzdowo, gmina Działdowo,

2) sposob nagazynowania odpadów:

ODPADY NIEBEZPIECZNE
',,Kod,,

Rodzaj odpadów

0l

Zuż:,,Ie lub nieIladajace się do użytkowania po_iazdy

16

Zużyte urządzenia zawiera.jące freony, HCFC, HFC

16 02

Zużyte urządzenia zawieraj ące n iebezpieczne
elerlenty inne niz wymienione w 16 02 09-

16 02 13

do

16

02

n

l<ata|

i

zato ry zani

iebezpiecznyrrr

e

czy sz,czo n e

su

bstan cj am

i

16 08 07

iec zy

szczonę substancj am

i

11 04 09

Kable zau,ierające rope nattowa. smołę i inne

l7 04 l0

substanc.le niebezpieczne

r

11

16060l

i

Odpady metaii zan
n iebezpiecznynri

U

Luzem na placu magazynowym w wydzielonym miejscu o betonowym podłozu
Kontener lub pojemnik metalowy umieszczony w magazynie w wydzielonym
m iej scu, bądź luzem zabezpieczone
plandeką na placu magazynowym
o betonowym podłozu
Kontener lub pojemnik metalowy
umieszczony w magazynie w wydzielonym
Iniejscu. badz luzęm zabezpieczone
plandeką na placu magazynowym
o betonowym podłozu
I(ontęnęr lub szczelnie zarnykany pojemnik
odporny na działanie składników odpadów,
umieszczony w magazynie w wydzielonym
mieiscu o betonowym podłozu
I(ontenęr lub szczelnie zamykany pojemnik
odporny na działanie składnikórv odpadów,
umieszczony w magazynie w wydzielonym
mieiscu o betonowvm oodłożu
I(ontener lub szczelnię zamykany pojemnik
odporny na działanie składników odpadów,
umieszczony w magazynie w wydzielonym
mięiscu o betonowvm oodłozu
Kontener lub szczelnie zamykany pojemnik
odporny na działanie składników odpadów.
unrieszczony w magazynie w wydzielonym
miejscu o betonowym podłozu
Kontęnęr Iub pojernnik metalowy umieszczony w magazynie w wydzielonyrn
lniejscu. bądz luzellr zabezpieczone
plandeką na placu magazynowylT]
o betonowym podłożu
I(ontener lub pojemnik metalowy ulmieszczol1y w magazynie w wydzielonym
rniejscu. bądz ILrzem zabezpieczone
plandeką na placu magazynowym
o betonowym podłozu

04-

12-

Baterię i akumulatory ołowiowe

ZuĄĄe

Magaz}n,;owańie

odnadów

ządzenia zarł, i eraj ące tieo ny

20

Zużyte urządzenia e|ektryczne i elektronicznę inne niz
wymienione w 20 0l 21r,20 01 23- zawierające
niebezpiecznę składrril<i

0l

23

20 01 35

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZI,{E
]

Ródzej odpadóŃl

Kod,..'-

oOOaaOll

0l l0

Odpady metalowe

02

Zgorzelina waIcown icza

l0 02

10

Zgary z hutnictrva zelaza

l0 02

80

Odpady zeIazopodobne

l0 02 99

Wybrakowane r,vyroby zeliwne

10 09 80

3

Magąz}.ńowan!e
Kontener lub pojemnik metalowy umieszczony w wydzielonym miejscu na placu
magazynowym o betonowvm nodłozu
I(ontener lub pojemnik metalowy umieszczony w wydzielonym miejscu na placu
magazynowym o betonowym podłozu
Kontęner lub pojemnik metalowy umieszczony w wydzielonym miejscu na placu
magazynowynl o betonowym podłozu
I(ontęner lub pojemnik metaiowy umieszczony w wydzielonym miejscu na placu
magazvnowym o betonowvnr oodłozu
Kontener lub po.jemnik metalowy, bądz
luzem placu magazynowym o betonowym
podłozu

Odpady z toczenia i p iłowania żelaza or az

1ego

stopów

12 01 0]

0l

Cząstki i pyły żelaza oraz j ego stopów

12

Odpady z toczęnta i piłowania metali nieżelaznych

12 01 03

Cząstki i pyły metali niezelaznych

12 01 04

Odpady żelazopodobne

12

0l99

Opakowania z mętali

15

0l

04

l6 01

06

Zużyte lub nienadające się do uzytkowania pojazd1
niezwierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

02

Metale żęlazne

l6 0] l7

Metale niezelazne

l6 01 l8

Zużyte urządzenia inne niż wymienione
do 16 02 13-

w

16 02

Zużyte katalizatory zawierające złoto. srebro, ren,
pallad, iryd tub platynę (z wy,łączeniem 16 08 07-)

09

rod,

16

02

14

16 08 01

Odpady zelazopodobne

l7 0l

Miedz, brąz, mosiądz

l7 04 0l

Aluminium

l]

Ołów

11 04 03

Cynk

l7 04

zęlazo i stal

17 04 05

Cyna

11 04 06

Mieszanina metali

11 04 0,1

82

04 02

04

Kontenęr lub pojemnik metalowy, bądz
luzem na placu magazynowym
o betonowyn podłożu
Kontener lub pojemnik metalowy, bądź
luzem na placu magazynowym
o betonowym podłozu
Kontęnęr Iub pojemnik metalowy, bądz
luzem na placu magazynowym
o betonowym oodłozu
Kontęnęr lub pojemnik metalowy, bądź
luzem na placu magazynowym
o betonowvm podłożu
Kontener lub pojemnik metalowy, bądź
luzeI-1l na placu magazynowym
o betonor,vł-m podłozu
Kontener. poj emnik metalowy,
bądz worek typu Big Bag. umieszczony
rv maeazynie lub na pIacu magazynowym
o betonowym podłożu
Luzem na placu magazynowym
w wl"dzielonl,m rniejscu o betonowvm
podłozu
Kontener Iub pojemnik metalowv. bądz
]uzem na placu magazynowym
o betonolvym podłozu
Kontener lub pojemnik meta]orł,r,. badz
Iuzem na placu magazy,no\\,\,m
o betonowym podłozu
Kontener lub pojemnik metalori,r umieszczony rv magazvnie w rłvdzielonrm
miejsctr. bądz luzem zabezpieczone
plandeką na placu magazynowym
o betonowym podłożu
Kontener lub szczę]nie zamykany
pojemnik odporny na działanie
sk]adnikou odpadów. umieszczony
w magazynie rł wydzielonym miejscu
o betonowym podłozu
Kontener lub pojemnik metalowy, bądz
luzem placu magazynowym o betonowvm
oodłozu
Kontener lub pojemnik metalowy, bądz
luzem na placu magazynowym
o betonowym podłozu
Kontener lub po.jemnik metalowy, bądź
iuzęm na placu magazynowym
o betonowym podłozu
I(ontęner lub pojennik metalowy, bądz
luzem na placu Inagazynowym
o betonowym podłoźu
Kontęner lub pojemnik metalowy, bądz
luzem na placu magazynowym
o betonowym podłozu
Kontenęr lub pojemnik metalowy. bądź
luzem na placu magazynowym
o betonowym podłozu
Kontenęr Iub pojemnik metalow1,, bądz
luzem na placu magazynowym
o betonowym podłozu
Kontener lub pojemnik metalowy. bądz
luzem na placu magazynowym
o betonowym podłożu

Kab]ę innę niż wyrrlienionę w 17 04 l0-

1104ll

Złom żelazny usuniety z popiołów paleniskowych

19 01 02

Odpady zżelazaistali

l9 l0 0l

Odpady metali nieżelaznych

19 l0 02

Mętalę żęlaznę

19 1202

Metale niężęlaznę

19 12 03

Zużyte urządzenie elektrycząe i ę]ektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21- ,20 01 23r i 20 0l 35-

20 01 36

Metale

20 01 40

Kontęner lub szczelnie zamykany
pojemnik odporny na działanie
składników odpadów, umieszczony
w magazynie w wydzielonym miejscu
o bętonowym podłożu
Kontęner lub pojemnik metalowy, bądz
luzem na placu magazynowym
o betonowvm oodłożu
I(ontener lub pojemnik metalowy, bądz
luzem na placu magazynowym
o bętonowvm podłozu
Kontener lub pojemnik metalowy, bądz
luzęm na placu magazynowym
o betonowvm podłozu
Kontener lub pojemnik metalowy, bądź
luzem na placu magazynowym
o betonowym podłożu
Kontenęr lub pojemnik metalowy, bądź
luzem na placu magazynowym
o betonowvm oodłożu
Kontenęr lub pojemnik metalowy rtmieszczony w magazynie w wydzielonym
miejscu. bądz luzeln zabezpieczone
plandeką na placu magazynowym
o betonowvm oodłożu
(ontener lub pojemnik metalowy, bądz
uzem na placu magazynowym
l betonowvm Dodłozu

3) miejsce magazynowania odpadów nalezy oznakować, a opakowania na odpady opisać,
4) poszczegÓlne rodzaje odpadow magazynowaĆ selektywnie,
5)

i

akumulatory przeznaczone do przętwarzania i recyklingu należy
magazynowaĆ nie dłuzej nlżprzęz okres 1 roku, zaŚ pozostałe odpady należy magazynowac
nie dłużejn|ż przęz 3 Iata (okresy magazynowania odpadow liczone są łącznie

zużrźebaterie

dla wszystkich kolejnych posiadaczy tyah odpadów),

6) miejsce magazynowania winno byc zabezpieczone plzed dostępem osob postronnych,
7) odpady należy magazynowac
5.
6.

z zaahowaniem zasad ładu i porządku,

Ustalić ważnośćdecyzii do dnia 18.08.2024r.

Uchylić własną decyzję z dnia 18.10.2010r., znak: Ro.7649-6110 zezwa|^jącą
Przedsiębiorstwu Handlowo-(Isługowemu ,,STALZŁOM" Sp. Z o.o.1 Kujkowo,
ul. Bukowa 2, 14-100 Ostróda na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania
odpadów.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnta 18.10.2010r., znak P.o.]649-6110 Starosta Działdowski udzielił
Przedsiębiorstwu Handlov,o-(Jsługowemu ,,STALZŁOM" Sp. z o.o,, Kajkowo, ul. Bukowa 2,
14- 100 Ostroda zęzwolęnia na prowadzenie działalnościw zakresie zblęrania odpadów na terenie
punktu skupu złomu metali żelaznych i niężelaznych w Uzdowie 648, na działcę nr żl7lI, obręb
Uzdowo.
W dniu 08.07,2014r. Spółka STALZŁOM wystąpiła z wnioskiem o \Ąydanie zezwolenia
na prowadzemę działalnościw zakresie zbierania odpadów oraz wniosła o uchylenie decyzji
Starosty Działdowskiego z dnla 18.10.2010r., znak: P.o.1649-6lI0 udzielającej zęzwolęnia
na zbieranie odpadów, Potrzebę uchylenia powyzszego zezwolenia Spółka uzasadniła
obowiązującymi od 23 stycznta2013r. przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
na podstawie ktoryclr zezwolenie na zbleranie odpadów, wydane na podstawie przepisów

dotychczasowych, zachowuje ważnośćna czas, na jaki zostało wydane, nie dłuzej jednak
niż przez dwa lata od dnia wejścia w zycie niniejszej ustawy. Wnioskodawca wskazał,
iż w zwtązku z rozwojem firmy rozszeTzono działalnośćo nowe rodzap odpadów przewldzia-

nych do zblsranla, tj" odpadów innych niżnlebezpieczne o kodach: 02 01 10 - Odpady metalowe
oraz 17 01 8ż Odpady zelazopodclbne, a także odpadów niebezpiecznych o kodzie
16 08 07- - Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpieczńymi. Spółka poinformowała, że działalnośćw zakresie zbięrania odpadów odbywa się zgodnie z decyzją Starosty
Działdowskiego z dnta 18.10.2010r., znak: P.o.7649-6110, oświadczającjednocześnie,
tż nie planuje rozbudowy punktu zblerania odpadów w Uzdowie 648. W związku z powyższym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ktorej mowa w att. 7l ustawy z dnta
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale
społeczeńst*-a w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziałyuania na środowisko
(Dz. U . z ż073r., poz" 7ż35 ze zm,) nie jest wymagana.

Punkt skupu złomu metali żelaznych t nieżęIaznrch prowadzony jest w Uzdowie 648
na działce nr 2I711, obręb Uzdorvo. gmina Działdor,ł-o.stanowiącej własnośćPana Krzysztofa
Cichewicza z Kajkowa. Do wniosku dołączono Lmolrę uzyczenia nieruchomości zawartą w dniu
04.01.2009r., aneksowaną w dniu 02.01.2012r.. przez Krzysztola Cichewicza i Społkę
,,STALZŁOM" na uźytkowanie działki nr 2l7lI o polł,ierzchni 789 m2. obręb Uzdowo, na czas
nieokreślony.
Firma planuje zbięrac odpady inne niZ niebezpieczne z podgrupy 12 01, tj odpady
zkształtowaniaorazflzycznel i mechanicznej obrobki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.
z podgrup1, 17 04, tj odpady i złomy metaliczne oraz stoporł, metali. a także odpady
z rozdrabniania odpadow zawierających metale z podgrupy 19 10. Zbieranymi odpadami będą
rownież metale żelazne i nleżelazne z grupy 16 i 19 oraz zuży1e urządzenta elektryczne
ielektroniczne, baterie. akumulatory i katalizator,v z grupy 16 i20. Ponadto firma zbtęrac będzie
zużyĄe lub nienadające się do uzytkowania pojazd1,, zgary, zgorzeltnę walcowniczą, rłyroby
zeliwne oraz opakowania z mętali.
Spółka STALZŁOM wskazała, iZ odpady pozyskiwane będą od firm i osób fizycznych.
Po dostarczeniu na teren purrktu skupu odpady będą ważone. segregowane i odkładane
do kontenerów lub pojemnikow ustawionych w wydzielonych miejscach na placu, bądż
w magazynie o betorrow,ej posadzce, Zbieranie oraz magazynowanie odpadow będzie się
odbywało w sposob selektyrł,n1, według rodzajorł, odpadow. Zużyte lub nienadające się
do uzytkowania pojazdy będą ustaw,iane w całościna placu, zaśbaterie i akumulatory, zużyĄe
katalizatory oraz kable będą magazynowane lv kontenerach lub pojemnikach posiadających
szczelnę zamknięcia, odpornych na działanie składników odpadow" Odpady urządzeń
elektrycznych i elektronicznych będą gromadzone w kontenerach lub pojemnikach usytuowanych
w magazynie,bądż ustawione luzem i przykry.te plandeką na placu magazynowym o betonowym
podłozu. Pozostałe odpady będą magazynowane luzem na placu magazynowym betonowym
podłozu. Po zgromadzeniu dostatecznej ilościodpady będą przekazywane za pośrednictwem
podmiotów posiadających zęzwolenie na transpot1 tych odpadów do miejsc ptzetwarzanla
podmiotom mającym zezwolenie właściwegoorganu na prowadzentę działalnościw zakresie
przetw arzania tego rodzaj u odpadow.
Podstawę prawną do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art, 41ust. 3 pkt 2
oIaza11.43 ust. 1 ustawy zdnla 14 grudnia żOlżr.o odpadach (Dz. U. z2013r.,poz,2I zezm.),
zgodnie z ktorym zezwolenie na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadow wydaje
starosta.

Organ uznał, tż przedłożony przez PPH ,, STALZŁOM" Sp. , o.o. wniosek spełnia wymogi
zawatte w art. 42 ust, 1 ustawy o odpadach, a przedstawiony w nim sposób gospodarowania
odpadami nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, życta ludzi ani dla środowiskai jest zgodny
z ustawą o odpadach. Dzlała|nośćbędzie kontynuowana w ramach posiadanych obiektów
i

ządzeń przy j ednocze snym r ozszęTzeniu rodzaj ów zbi eranych odpadów.
Podstawę prawną do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 4I ust. 3 pkt 2
oraz art.43 ust. 1 ustawy o odpadach, zgodnie z ktorym zęzwolęnie na prowadzęnię dzl,aŁalności
w zakresie zbierania odpadow wydaje starosta.
ur

Uznając, iz w obrocie Prawnym nie mogą iuŃcjonować dwie
decyzjeregulujące gospodarkę
odPadami w tej samej firmie przychylono się bo wniosku
Strony i uchylono dotychczas
obowiązującą decyzję Starosty Działdowskiego z dnia 18,10.2010r.,
znak: Ro.7649-6ltO
udzielającą zezwolenia na prowadzenie d,ziałalnościw zakresię
zblęrania odpadów. Zgodnie
z art, I55 Kodeks PostęPoulania aclminis.tracyjnego decyzja ostateczna, na
mocy której strona
nabYła Prawo. moze bYc w kazdym czasie ,u-rgódą stróny
uchylona przęzolgan administracji
Publicznej, ktorY ją wYdał, jeżeli Przepisy .r.r.gól.r" nie sprzeciwiają się uchyleniu i przemawia
zatym interes społeczny lub słuszny interes strony
Biorąc pod uwagę powyzsze orzeczonojak w Śentencji.
Pouczenie

l,

OdPadY naleŻY magazynowac nie ctłużejniz przez okres 3
lat, zaśbaterie i akumulatory
Przeznączone Przetwarzania i recYklingu należy ma7azynować nie clłużejniz przez
okris
] roku, OlrresY magazynowania liczone sq łqcrńie dló wszystkich lr"tririin
posiadaczy tych
odpadów (art. 25 ust. 4, 5 i 6 ustawy o odpadach).

2, Posiadacz odPadow jest obowiqzany do prowadzenia na
biezqco ich ilościowej i jakościowej
ewidencji zgodnie z prTjęĘm katalogiem odpaclów(art, 66
usrawy o odpadach).

3, W PrzYPadku zmianY roclzaju otlparlól,ł, przewiclywanych do zbierania
tub wąrunków
Prowadzenia działalnoŚci należy ułystqpić z wnioskiem o zmianę niniej,szego zezwolenia.

Od niniejszej

decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem StarosĘ Działdowskiego,
w terminie 14 dni
od daty doręczenia.

Z up.
Mańa
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Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

..STALZLOM" Sp. z

o.o.

Ka.jkowo, Lrl. BLrkowa 2
l 3- l 00 Ostróda

KrzysztofCichewicz
A.a.

Do wiadomości:

l.

warmińsko-Mazurski wojewódzki Inspektor ochrony srodowiska

2. Wójt Gminy Działdowo

Wnioskodawca dokonał w dniu 09.07,20l4r, zapłaty
opłaty
r,v kr.vocie 6t6.00 zl na raclrunek bankowv
Ilrzędu Miasta Dzialtlowo. zgodllie z tlst, .14 pkt l
w części I1I załącznika do ustawy o opłacie skarbov,ej
(Dz. | . l 20l2r.
pl. l2B2 zę znl ),
skarbowe.j

podi nsp, K

ctfrf,nr V i lczarek

