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WSTĘP

Charakterystyczną, współczesną cechą rozwoju aglomeracji jest pogłębiający 
się poziom komplikacji relacji w wymiarach funkcjonalnym, gospodarczym, 
społeczno-kulturowym i przestrzennym. Zazwyczaj jednostki wiejskie, położone 
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta rdzeniowego, stają się miejscem dyfuzji 
funkcji miejskich. W centralnych dzielnicach największych miast: Warszawy, 
Krakowa, Wrocławia, Poznania oraz kurczącej się demograficznie Łodzi, 
w związku z przywróceniem ceny ziemi (oddziaływanie głównie mechanizmu 
renty różniczkowej wynikającej z położenia), a także ze względów ekologicznych 
zaczęto przekształcać tereny przemysłowe na obszary pełniące funkcje usługowe 
lub mieszkaniowo-usługowe. Przemiany te z punktu widzenia przeobrażeń struk
tury użytkowania ziemi miały głównie charakter jakościowy. W dalszej odległości 
od centrum zmiany miały już charakter bardziej ilościowy. Tereny użytkowane 
dotychczas rolniczo zaczęły zmieniać się w zabudowane. W obrębie dzielnic 
peryferyjnych miast użytki rolne zaczęły ustępować zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzinnej, natomiast poza granicami administracyjnymi 
miast -  głównie zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Reorganizacja przestrzeni w otoczeniu dużych miast wykazuje silne sprzę
żenia m.in. ze zmianami w użytkowaniu gruntów, a w kształtowaniu się prze
biegu procesów demograficznych, takich jak nasilające się migracje ludności 
czy starzenie się społeczeństwa, można upatrywać demograficznych przyczyn 
przekształceń. Wyrazem tych zmian był dynamiczny wzrost udziału powierzchni 
terenów zabudowanych w strefie podmiejskiej wewnętrznej, obejmującej tereny 
peryferyjne obszarów położonych w obrębie granic miast i poza ich granicami, 
gdzie zaobserwowano w ostatnich latach dynamiczny wzrost liczby ludności.

W prezentowanej monografii podjęto problematykę zmian społecznych i prze
strzennych w otoczeniu miast o znaczeniu metropolitalnym. Bardziej szczegółowo 
przedstawiono gospodarowanie przestrzenią strefy podmiejskiej, kształtowanie się 
w jej granicach procesów demograficznych oraz przekształceń w zakresie użytko
wania ziemią. Jako przestrzeń analiz empirycznych wybrano jednostki osadnicze 
otaczające Kraków, dla których miasto rdzeniowe było na ogół punktem odnie
sienia. Praca składa się z trzech części opracowanych przez czterech autorów,
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pracowników Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich Kolegium 
Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Część pierwsza pt. Gospodarowanie przestrzenią strefy podm iejskiej -  
wybrane aspekty teoretyczne stanowi teoretyczne i metodologiczne wprowa
dzenie do charakteryzowanych w tej pozycji zagadnień. Na podstawie bogatej 
literatury przedmiotu analizie poddano gospodarowanie przestrzenią na obsza
rach metropolitalnych, tj. w aglomeracjach miejskich posiadających strukturę 
strefową. Ich centralną część stanowi miasto, wokół którego ukształtował się 
pierścień suburbiów utożsamiany ze strefą dziennych podróży, głównie dojazdów 
do pracy. W części tej omówiono zagadnienia planowania przestrzennego oraz 
strategicznego, uwzględniono kwestie ładu zintegrowanego oraz szeroko pojmo
wanego rozwoju przestrzennego. Zaprezentowano skutki ewolucji przestrzeni pod 
wpływem naporu zagospodarowania w strefie podmiejskiej, a w szczególności 
omówiono zależności pomiędzy formami użytkowania ziemi a ich dostępnością 
przestrzenną. Zidentyfikowano również efekty spillover i efekty zewnętrzne 
w polityce przestrzennej oraz wskazano zachodzące pomiędzy nimi zależności.

W części drugiej pt. Zmiany demograficzne w otoczeniu dużych miast Polski 
-  przykład strefy podmiejskiej Krakowa zawarto wyniki badań przemian ludno
ściowych zachodzących w strefie podmiejskiej tego miasta. Przyjęto, że jej zasięg 
to Krakowski Obszar Metropolitalny, który został wyznaczony w aktualnie 
obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mało
polskiego. Celem analiz było określenie kierunków zmian zachodzących w ujęciu 
przestrzennym w zaludnieniu, ruchu naturalnym i wędrówkowym ludności 
zamieszkującej strefę podmiejską Krakowa na podstawie interpretacji zmiennych 
ludnościowych opisujących strukturę populacji mieszkańców 16 gmin podkrakow
skich. Badania dotyczyły lat 1996-2018, a do określenia typologii demograficznej 
wykorzystano metodę J.W. Webba.

Ostatnia część pt. Przemiany użytkowania ziemi w strefie podm iejskiej 
Krakowa w następstwie realizacji zasad gospodarki rynkowej stanowi przykład 
analizy procesu przemian użytkowania ziemi zachodzących w strefie podmiej
skiej Krakowa, którą ograniczono do wybranych miejscowości położonych poza 
granicami współczesnego Krakowa (tj. z 2020 r.). Celem tej części opracowania 
była ocena przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa jako 
egzemplifikacji procesów zachodzących w otoczeniu największych miast Polski. 
Uwzględniono tylko te miejscowości, które pojawiły się w badaniach K. Bromka, 
prekursora badań procesu przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej 
Krakowa, z lat 50. XX w.1 Badania zasadniczo były realizowane w okresie funk
cjonowania gospodarki rynkowej, ale w jednym z podrozdziałów przeanalizowano

1 Rezultaty badań prezentuje praca pt. Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach 
powiatu krakowskiego około 1960 r. (Bromek 1966).
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przemiany użytkowania ziemi w okresie centralnie sterowanej gospodarki socjali
stycznej, na co pozwoliły dane pochodzące właśnie z pracy K. Bromka. Dla celów 
porównawczych przyjęto dwa okresy: 1960-1977 oraz 1977-2019. Zakres czasowy 
pierwszego okresu uzależniony był od dostępności danych. Dane za 1960 r. 
zaczerpnięto z pracy K. Bromka, natomiast za 1977 r. -  z Wojewódzkiego Biura 
Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Najbardziej precyzyjne dane dotyczyły 
2019 r. i pochodziły ze starostw powiatów krakowskiego i wielickiego, w skład 
których weszły uwzględnione w badaniach miejscowości. Przedmiotem wery
fikacji było przyjęte założenie o spadku udziału powierzchni użytków rolnych 
w strefie podmiejskiej Krakowa, któremu towarzyszy wzrost udziału powierzchni 
użytków technicznych, charakterystycznych dla terenów zurbanizowanych 
i urbanizujących się. W sposób szczegółowy badano także zmiany relacji udziału 
powierzchni zajmowanej przez dwie grupy użytków: tereny zabudowane i tereny 
komunikacyjne. Przyjęto, że na początku badanego okresu, tj. przed intensywnymi 
przeobrażeniami w strefie podmiejskiej Krakowa (1960-1977), powierzchnia 
terenów zabudowanych była mniejsza od powierzchni terenów komunikacyjnych, 
natomiast w ostatnich latach było odwrotnie -  powierzchnia terenów komuni
kacyjnych była od powierzchni terenów zabudowanych w analizowanej strefie 
mniejsza. Świadczyło to o postępującym zjawisku urban sprawi.

W  publikacji zawarto wyniki badań zrealizowanych w ramach projektów 
finansowanych ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicz
nemu w Krakowie (rozdz. 1 i 2: Program POTENCJAŁ nr 52/GGR/2020/POT); 
rozdz. 3: Badania statutowe 087/WGAP-KGR/01/2019/S/9087).



ZAKOŃCZENIE

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, efekty zewnętrzne w planowaniu 
przestrzennym (spillovers oraz externalities) są wrażliwe na politykę przestrzenną 
wdrażaną przez władze samorządowe. Dowiedziono, że wbrew popularnej opinii 
nt. efektów zewnętrznych powszechne są jedynie przestrzenne efekty spillover. 
Na podstawie studiów literaturowych podano w wątpliwość dostępne w opracowa
niach poświęconych tej problematyce efekty uboczne, w jakich definiowano i co 
ważniejsze interpretowano pojęcie efektów zewnętrznych. W odniesieniu do poli
tyki przestrzennej realizowanej głównie na poziomie lokalnym należy przyjąć, że 
zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty zewnętrzne obejmują materialne oraz 
niematerialne produkty. Bezpośrednim beneficjentem wskazywanych efektów 
jest zazwyczaj odbiorca funkcjonujący w najbliższym otoczeniu. W efektywnym 
planowaniu przestrzennym i strategicznym powstają koszty transakcyjne ściśle 
powiązane z efektami zewnętrznymi gospodarowania przestrzennego. Należy 
wskazać m.in.: koszty nieruchomości, koszty negocjacji transakcji, koszty sporzą
dzania opracowań planistycznych, a także koszty wywoływane przez wdrażanie 
opracowanej i przyjętej do powszechnego stosowania dokumentacji planistycznej 
i strategicznej.

Na generowanie kosztów transakcyjnych znaczący wpływ mają uwarun
kowania dotyczące przestrzeni. Przestrzeń, będąca dobrem rzadkim, nieodna
wialnym (niepodlegająca wytwórczości człowieka), ma swoją wartość, na którą 
wpływ mają właściciele i uwarunkowania rynkowe. To walory przestrzeni oraz 
sposób prowadzenia działań planistycznych, w tym gospodarka przestrzenna, są 
niewątpliwie zsynchronizowane z kosztami transakcyjnymi bezwzględnie związa
nymi z internalizacją efektów zewnętrznych planowania przestrzennego.

Zagospodarowanie terenu, co wykazano w rozdziale pierwszym, generuje 
koszty transakcyjne wynikające m.in. z kosztów poniesionych na identyfikację 
sprawcy efektu zewnętrznego oraz osób pozostających w oddziaływaniu przed
miotowego efektu zewnętrznego. Każdorazowo konieczna jest także identyfikacja 
uwarunkowań prawnych oraz oczekiwań tych osób. Dodatkowo mogą wystąpić 
koszty niezbędnych negocjacji w celu ustalenia optymalnych warunków prze
kazania lub przyjęcia efektów spillover. Zalecanym rozwiązaniem jest wpro



wadzenie zasad internalizacji kosztów transakcyjnych opartych na społecznie 
akceptowalnych rozwiązaniach instytucjonalnych. Co dowiedziono, polemika
o źródłach efektów zewnętrznych jest ważna z wielu powodów, w tym m.in. ze 
względu na nieprzypadkowe postępowanie władz publicznych w odniesieniu do 
dostarczanych dóbr publicznych. Należy też pamiętać o ubocznych produktach 
procesu szeroko pojmowanej konsumpcji oraz samej produkcji. Niemniej jednak 
naprawdę istotne wydają się zagadnienia oceny a priori kosztów przestrzennych 
oraz środowiskowych wywołanych przez realizowaną politykę przestrzenną oraz 
podejmowane działania o charakterze strategicznym na poziomie lokalnym admi
nistracji publicznej.

Przeprowadzona analiza procesów demograficznych w latach 1996-2018 
wykazała znaczną zmienność w czasie i przestrzeni, a obserwowane zjawiska 
demograficzne są istotną składową rozwoju społeczno-gospodarczego badanego 
obszaru. Należy do nich zaliczyć m.in. starzenie się społeczeństwa spowodowane 
wydłużaniem się trwania życia i wejściem w wiek poprodukcyjny licznych rocz
ników dawnych wyżów, zmiany postaw prokreacyjnych młodego pokolenia skut
kujące malejącymi wartościami stopy urodzeń oraz nasilenie się zagranicznego
1 krajowego ruchu wędrówkowego, którego przyczyny mają podłoże ekonomiczne. 
Chociaż ludność starzeje się w dość szybkim tempie, to na obszarach podmiej
skich największych miast w kraju, w tym także na terenach wokół małopolskiej 
stolicy, wzrasta liczba ludności i trend ten będzie się utrzymywał jeszcze przez 
najbliższe lata. W przypadku Krakowa dodatkowo notowana jest poprawa wartości 
współczynnika przyrostu naturalnego, głównie za sprawą wzrostu stopy urodzeń 
w analizowanym okresie. Obserwowane przyrosty ludności są obecnie genero
wane w większym stopniu przez imigrację niż ruch naturalny (dominuje typ C 
-  o przewadze przyrostu migracyjnego nad przyrostem naturalnym). Jeśli chodzi 
o przebieg ruchów migracyjnych na terenie aglomeracji krakowskiej, z jednej 
strony wskazuje się na znaczny napływ ludności z zewnątrz, wynikający m.in. 
z szerszych możliwości własnego rozwoju, realizacji aspiracji i planów, poszu
kiwania lepszych warunków i komfortu życia, czy większej szansy znalezienia 
lepiej płatnej pracy, a z drugiej na zjawisko rozrastania się strefy suburbiów jako 
konsekwencji przemieszczania się mieszkańców centralnych dzielnic i napływu 
ludności spoza aglomeracji. Korzystną konsekwencją tych zmian jest spowolnienie 
procesu starzenia się społeczeństwa z racji napływu młodszych wiekowo grup 
osób dorosłych.

Przedstawiona analiza demograficzna dla Krakowa i jego strefy jest ważną 
przesłanką do prognozowania zmian ekonomicznych na tym obszarze. Konse
kwencje opisywanych procesów związane są z funkcjonowaniem rynku pracy, 
służby zdrowia i szkolnictwa, przemieszczaniem się ludności i przedsiębiorstw 
w bliską strefę oddziaływania metropolii czy zmianami w użytkowaniu terenów
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i stanowią strategiczne wyzwanie dla władz zarówno samorządowych, jak i krajo
wych. Dysponowanie diagnozą obecnego stanu ludnościowego, jak również 
prognozą zmian demograficznych pozwala kształtować i oceniać relacje między 
miastem a jego strefą oddziaływania, a także ułatwia zarządzanie takimi obsza
rami, czego przykładem może być właściwe zarządzanie zmianami w użytko
waniu gruntów.

Badania przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa, wyzna
czonej przez K. Bromka w latach 60. XX w., przeprowadzone zostały dla okresu 
prawie 60 lat (1960-2019). Zasięg czasowy objął etap centralnie sterowanej gospo
darki socjalistycznej oraz etap gospodarki rynkowej. Wykazano wzrost udziału 
powierzchni użytków technicznych i spadek użytków rolnych, a zatem osiągnięty 
został cel niniejszej pracy. Udowodniono także hipotezę badawczą, postawioną we 
Wstępie pracy, zakładającą tego rodzaju prawidłowość.

Badania bardziej szczegółowe, zrealizowane w ostatnich 42 latach (1977- 
2019), pozwoliły na analizę relacji między głównymi grupami użytków, tj. tere
nami komunikacyjnymi a terenami osiedlowymi, do których zaliczono przede 
wszystkim niewyróżnione w pracy K. Bromka (1966, tabela 1) oraz w statystykach 
geodezyjnych z 1977 r. tereny zabudowane. W początkowym okresie (1960-1977) 
tereny położone w strefie podmiejskiej Krakowa cechowały się przewagą 
powierzchni terenów komunikacyjnych z racji niewielkich jeszcze pod względem 
gabarytowym obiektów zaliczanych do terenów osiedlowych, a zwłaszcza do 
wyróżnionych w ich obrębie terenów zabudowanych.

Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej w Polsce w następstwie przemian 
polityczno-gospodarczych na początku lat 90. XX w. przyczyniło się do przywró
cenia m.in. mechanizmu renty gruntowej. Wpłynęło to istotnie na rozwój zabu
dowy na terenach podmiejskich z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych.

O ile w 1977 r. na terenie zaledwie trzech gmin (na 12) i wszystkich trzech 
miast zlokalizowanych w przyjętej do badań strefie podmiejskiej Krakowa udział 
powierzchni terenów osiedlowych był wyższy od udziału powierzchni terenów 
komunikacyjnych, o tyle w 2019 r. taka sytuacja miała miejsce już we wszystkich 
miastach i gminach, w skład których weszły uwzględnione w badaniach sołectwa. 
Świadczyło to o postępujących procesach urbanizacyjnych, a także narastającym 
zjawisku urban sprawi (Holuj 2018b), charakteryzującym się tym, że za żywio
łową zabudową nie nadąża rozwój i przyrost terenów komunikacyjnych (Hołuj 
i Lityński 2016, Lityński i Hołuj 2017).

Strefa podmiejska Krakowa pod względem struktury użytkowania ziemi 
zaczęła w rezultacie upodabniać się do stref położonych bliżej centrum miasta, 
w którym -  jak wykazały wcześniejsze badania R. Mydela, B. Luchtera i Z. Górki 
(wychowanków prof. K. Bromka) -  udział powierzchni terenów zabudowanych,
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a więc również osiedlowych, był już w poł. XIX w. wyższy od udziału powierzchni 
terenów komunikacyjnych (Mydeł 1979, Luchter 198Tb1, Górka 2004, s. 28).

Przeprowadzone badania, mimo że uwzględniono w nich relacje między 
różnymi kategoriami i grupami użytków, nie wyczerpały wielu aspektów wpływa
jących na strukturę użytkowania ziemi charakterystyczną dla przeobrażających się 
pod względem procesów urbanizacyjnych stref podmiejskich. Wiązało się to m.in. 
z brakiem w zestawieniach geodezyjnych ewidencji gruntów danych dla różnych, 
szczegółowych form użytkowania ziemi, charakterystycznych dla terenów zurba
nizowanych i urbanizujących się, takich jak np. rodzaj zabudowy, w tym zabu
dowy mieszkaniowej (osiedlowej, zagrodowej, podmiejskiej i in.), przemysłowej, 
usługowej, a także rolniczego użytkowania ziemi (ogrodów warzywnych, szklarni, 
okien inspektowych, upraw pod folią, sadów itp.). Aby uzyskać tego rodzaju infor
macje, należałoby przeprowadzić szczegółowe i pracochłonne badania terenowe, 
a następnie nie mniej czasochłonne pomiary kartometryczne.

W badaniach nie uwzględniono także (z powodu m.in. braku danych, a także 
ograniczonej objętości niniejszej pracy) przemian rolniczego użytkowania ziemi. 
Przykładem mogą być badania dotyczące przeobrażeń struktury rodzajowej 
użytków rolnych z podziałem na grunty orne, łąki, pastwiska (te ostatnie nie 
zostały uwzględnione w danych zestawionych dla 1977 r. przez Wojewódzkie 
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie) oraz przekształcenia struktury 
bonitacyjnej gleb gruntów ornych, struktury zasiewów itp. Badania tego rodzaju 
pozwoliłyby na kompleksową ocenę procesu przemian użytkowania ziemi 
w strefie podmiejskiej Krakowa.

Ponadto wskazane byłoby przeprowadzenie analizy porównawczej procesu 
przemian użytkowania ziemi zachodzących we wszystkich miejscowościach 
znajdujących się poza granicami administracyjnymi Krakowa (a więc także tych, 
których w swojej pracy nie uwzględnił K. Bromek) i w dawnych sołectwach przy
łączonych w całości lub części do miasta w latach 1973, 1986 i 2013. Badania 
tego typu nie są niestety łatwe do realizacji ze względu na brak porównywalności 
przestrzennej. Przyłączone do Krakowa sołectwa lub ich części weszły w skład 
jednostek przestrzennych stosowanych w geodezji (obrębów ewidencyjnych, 
jednostek ewidencyjnych), niepokrywających się z dawnym zasięgiem miejsco

1 Zgodnie z badaniami B. Luchtera, w 1848 r. na terenie Śródmieścia -  byłej dzielnicy kata
stralnej, obejmującej swoim zasięgiem obszar w obrębie Plant zaliczany przez K. Bromka do strefy 
śródmiejskiej (Bromek 1966, s. 91), przez R. Mydela do strefy centralnej (Mydeł 1979, s. 29-30) 
-  tereny osiedlowe, do których zakwalifikowano zgodnie z Zarządzeniem dotyczącym ewidencji 
gruntów z 1969 r. tereny zabudowane, tereny niezabudowane i tereny zieleni (Zarządzenie Mini
strów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r . ..., s. 224) stanowiły ok. 66% 
powierzchni tej dzielnicy, natomiast tereny komunikacyjne ok. 28% (Luchter 1987b, tabela 1). 
Zaliczane także do użytków technicznych, lecz wyodrębniane do 2001 r. osobno użytki kopalne na 
obszarze Śródmieścia nie występowały.
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wości funkcjonujących samodzielnie przed przyłączeniem do Krakowa. Tylko 
na terenach wiejskich obręby ewidencyjne pokrywają się przestrzennie z sołec
twami i wsiami (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001 r . ..., par. 7, pkt 3). Po przyłączeniu do miasta (w tym przypadku 
Krakowa) dawne sołectwa uległy przeobrażeniom wskutek postępującego rozwoju 
społeczno-gospodarczego i przestrzennego miasta, a ich granice (przebiegające 
przeważnie wzdłuż użytków rolnych, zwłaszcza gruntów ornych) uległy zatarciu. 
W tych miejscach nierzadko powstały nowe kompleksy mieszkaniowo-usługowe, 
tworzące nowe jakościowo obszary, spójne pod względem funkcjonalnym. Porów
nywalność statystyczna jest utrudniona, ponieważ utworzone na terenie przyłączo
nych do Krakowa wsi lub ich fragmentów nowe obręby ewidencyjne (ewentualnie 
zmodyfikowane dotychczasowe obręby, w konsekwencji przyłączenia do nich 
obszarów włączonych do Krakowa miejscowości lub ich części) przeważnie nie 
pokrywają się w całości lub w części z granicami dawnych sołectw i wsi -  niegdyś 
odrębnych genetycznie jednostek osadniczych2.

Aby dokonać porównań (np. w latach 1977-2019), należałoby zaznaczyć na 
mapach geodezyjnych ewidencji gruntów (w skali 1 : 1000) przebieg granic 
dawnych sołectw i wyliczyć dla tych historycznych już jednostek przestrzennych 
współczesną strukturę użytkowania ziemi.

Zasygnalizowane problemy wskazują możliwości dalszych szczegółowych 
i pracochłonnych badań, które pozwoliłyby na szersze i w miarę obiektywne 
ustosunkowanie się do przeobrażeń mających miejsce w warunkach gospodarki 
rynkowej w strefie podmiejskiej Krakowa.

Należy także podkreślić, że autorzy uwzględnili w badaniach tylko strefę 
podmiejską Krakowa. Wprawdzie procesy urbanizacyjne w Polsce mają w więk
szości przypadków podobny przebieg (wzrost powierzchni użytków technicznych 
i ich udziału w powierzchni ogólnej, spadek powierzchni użytków rolnych i ich 
udziału), może się jednak zdarzyć, że wystąpią różnice między aglomeracjami 
(obszarami funkcjonalnymi). Przykładem mogą być tereny przemysłowe inaczej 
się kształtujące i oddziałujące na rozwój stref podmiejskich w aglomeracjach prze
mysłowych takich jak łódzka czy górnośląska, a inaczej w takich aglomeracjach, 
jak krakowska, poznańska, warszawska czy wrocławska.

Badania skutków ekonomicznych i pozaekonomicznych wpływu miast na 
rozwój ich strefy podmiejskiej mogłyby mieć w przyszłości postać ankietową, 
tj. sondażu społecznego oceniającego ten proces.

2 Za przykład posłużyć może przyłączony w 2013 r. do Krakowa fragment Zastawa (4,63 ha), 
którego obszar włączono do obrębu nr 4 w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta Gminy Miejskiej 
Kraków, jednostce geodezyjnej odpowiadającej dawnej dzielnicy administracyjnej Krakowa, funk
cjonującej w latach 1954-1991 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r . ..., s. 1).
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