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Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 17  ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) Zarząd Powiatu w Olsztynie jest 
zobowiązany do sporządzenia programu ochrony środowiska, który jest dokumentem 
służącym prowadzeniu polityki ochrony środowiska mającej na celu stworzenie 
warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.  

W 2021 roku został opracowany Program Ochrony Środowiska Powiatu 
Olsztyńskiego do 2030 roku (zwany dalej Programem).  

Projekty polityk, strategii, planów lub programów sektorowych, 
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy 
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) wymagają 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na którą składa się: 

1. opracowanie projektu dokumentu; 
2. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko po wcześniejszym 

uzgodnieniu zakresu i stopnia jej szczegółowości z właściwymi organami; 
3. poddanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

opiniowaniu przez właściwe organy; 
4. poddanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

konsultacjom społecznym. 
Opracowany dokument, po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko podlega przyjęciu, w formie uchwały, przez Radę Powiatu w Olsztynie. 
Zgodnie z art. 55 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy do przyjętego dokumentu, załącza się 
pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu  
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki 
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

1. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 
2. opinie właściwych organów; 
3. zgłoszone uwagi i wnioski; 
4. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone; 
5. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu. 
Ponadto, zgodnie z art. 42 pkt 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt 

dokumentu dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje  
o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod 
uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku  
z udziałem społeczeństwa. 
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I. PODSUMOWANIE 
 

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

 
Głównym założeniem Programu jest realizacja polityki ochrony środowiska 

zgodnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych 
służących poprawie stanu środowiska na terenie powiatu. Program ochrony środowiska 
stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą 
wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Rezygnacja z wdrażania Programu i określonych w nim celów i zadań, byłaby dla 
jakości środowiska przyrodniczego i życia mieszkańców rozwiązaniem mniej 
korzystnym. 

Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla większości działań nie ma 
uzasadnienia zarówno z formalnego jak i z ekologicznego punktu widzenia. Dokumenty 
te mają charakter strategiczny, w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego 
określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań. 

 Szczegółowe  rozwiązania alternatywne dotyczące wszystkich przedsięwzięć, tj.  
lokalizacji, rozwiązań technologicznych powinny być przeanalizowane na etapie 
realizacji danego  przedsięwzięcia w ramach procedury uzyskiwania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach (np. w karcie informacyjnej, raporcie 
oddziaływania na środowisko), zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 
247 ze zm.). 

 
2. Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko 

 
Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), organ opracowujący projekt dokumentu 
uzgadnia z właściwymi organami zakres i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.  

Zarząd Powiatu w Olsztynie pismem z dnia 15 kwietnia 2021 roku zwrócił się do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o uzgodnienie 
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku. 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgodniony został przez: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismem z dnia 

13 maja 2021 r. znak: WOOŚ.411.51.2021.AD; 
- warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Olsztynie – pismem z dnia 13 maja 2021 r. znak: ZNS.9022.3.19.2021.W. 
Zgodnie z pismami ww. organów zakres prognozy oddziaływania na środowisko 

Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku powinien być zgodny  
z art. 51 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy. Ponadto, organy uzgadniające wskazały inne 
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zagadnienia, które zostały uwzględnione w opracowanej Prognozie oddziaływania na 
środowisko (zwanej dalej Prognozą).  

Głównym celem Prognozy oddziaływania na środowisko jest określenie 
możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji Programu 
Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku. W ramach Prognozy dokonano 
analizy i oceny znaczących oddziaływań na środowisko. Oceną objęto przede wszystkim 
takie elementy środowiska jak: ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, 
powierzchnia ziemi itp. Zidentyfikowano oddziaływania na środowisko poszczególnych 
zadań w odniesieniu do ww. aspektów. Analiza ta wskazała, że realizacja działań 
wynikających z Programu będzie miała głównie pozytywny i długoterminowy wpływ na 
środowisko. Negatywne oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko można  
minimalizować poprzez wybór najbardziej racjonalnej lokalizacji zapewniającej 
zarówno wymierny efekt ekologiczny jak i społeczno – ekonomiczny. Należy jednak 
zaznaczyć, że konkretne oddziaływania na środowisko będzie można określić dopiero   
na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla danej inwestycji. 

Założeniem Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku 
jest wskazanie takich celów i kierunków interwencji, aby sukcesywnie rozwiązywać 
zdiagnozowane problemy i wprowadzać środki zaradcze i naprawcze  z uwzględnieniem 
zasad ochrony środowiska. Realizacja ustaleń Programu nie będzie powodować 
oddziaływań transgranicznych. 

 
3. Opinie właściwych organów oraz zgłoszone uwagi i wnioski 

 
Zgodnie z art. 54. ust. 1, w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt.  

2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 
247 ze zm.), regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz wojewódzki państwowy 
inspektor sanitarny opiniują projekty powiatowych programów ochrony środowiska 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Zarząd Powiatu w Olsztynie pismami z dnia 30 sierpnia 2021 roku, znak: GŚ-
V.602.1.2021.IZ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Olsztynie o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska 
Powiatu Olsztyńskiego do 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 
30 września 2021 roku, znak: WOOŚ.410.109.2017.AD oraz Warmińsko-Mazurski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem z dnia 28 września 
2021 roku, znak: ZNS.9022.3.53.2021.W pozytywnie zaopiniowali projekt Programu 
Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania 
na środowisko. 

 
Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) projekt powiatowego programu 
ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa.  

W związku z tym, pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak: GŚ-V.602.1.2021.IZ, 
Zarząd Powiatu w Olsztynie wystąpił do Zarządu Województwa Warmińsko-
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Mazurskiego o zaopiniowanie przedłożonego projektu Programu Ochrony Środowiska 
Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku.  

Pismem z dnia 19 października 2021 roku, znak: OŚ-PE.7010.23.2021, Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wniósł 3 uwagi do projektu dokumentu.  Uwagi 
zostały uwzględnione w następujący sposób: 

1. Str. 43 – niespójny i niezrozumiały zapis: „Liczba dni z mroźnych wynosi około 
140, (…). (…), a średnia liczba dni mroźnych (poniżej 0°C) - około 50.” 
Sposób uwzględnienia uwagi: zapis doprecyzowano. 

2. Str. 128 i 146-147 – liczbę pomników przyrody na terenie powiatu olsztyńskiego 
określa się na 131 bez podania dokładnego źródła i daty aktualności danych, 
tymczasem zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska pomników przyrody na terenie powiatu 
olsztyńskiego jest 104. 
Sposób uwzględnienia uwagi: uwaga częściowo uwzględniona. Zamieszczone 
w projekcie dokumentu (str. 147) źródło pochodzenia danych zostało 
uzupełnione o datę, kiedy z nich korzystano. Jak wynika z Rejestru pomników 
przyrody dostępnego na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Olsztynie https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/rejestr-pomnikow-
przyrody, na terenie powiatu olsztyńskiego ustanowionych jest 131 pomników 
przyrody. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie opiniuje 
projekty uchwał dotyczących ustanowienia pomnika przyrody lub zdjęcia tej 
formy ochrony przyrody. Należy zatem uznać, że dane zamieszczone na ww. 
stronie są aktualne.   

3. W tekście należy poprawić błędy literowe, interpunkcyjne oraz odstępy między 
wyrazami.  
Sposób uwzględnienia uwagi :  poprawiono ww. błędy. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)  
w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) przy opracowywaniu dokumentu zapewniony został 
udział społeczeństwa. Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych 
zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu (dział II niniejszego dokumentu).  

 
4. Informacja dotycząca transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 
Ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego Programem Ochrony 

Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku i stosunkowo znaczną odległość powiatu 
do granic państw sąsiednich nie było konieczności przeprowadzenia postępowania 
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 
5. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu 
 
Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, władze powiatu są zobowiązane prowadzić monitoring skutków realizacji 

https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/rejestr-pomnikow-przyrody
https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/rejestr-pomnikow-przyrody
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postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie  
z przyjętą częstotliwością i metodami. 

W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją opracowanego Programu Ochrony 
Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku wyznaczono wskaźniki obrazujące 
zmianę stanu środowiska na terenie powiatu oraz dane dotyczące stanu realizacji zadań 
wyznaczonych w Programie. Dla każdego wskaźnika określono wartość bazową 
i docelową, które będą stanowiły podstawę do opracowania co 2 lata raportów, w myśl   
art. 18 ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.). Opracowane raporty będą przedstawiane Radzie 
Powiatu w Olsztynie, a następnie przekazywane Zarządowi Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.  

Wnioski z okresowych badań monitoringowych będą wskazywać ewentualną 
potrzebę aktualizacji dokumentu. 

 

II. UZASADNIENIE 
 

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)  
w związku z art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska  (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) przy opracowywaniu Programu Ochrony 
Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko zapewniony został udział społeczeństwa. 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska 
Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
zostało zamieszczone w dniu 31 sierpnia 2021 roku w lokalnej prasie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie (bip.powiat-
olsztyński.pl) w zakładce ochrona środowiska oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 
Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Z projektami dokumentów można było zapoznać 
się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn od 
poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 (pok. 230) lub na stronie internetowej powiatu 
olsztyńskiego. W obwieszczeniu podana została informacja, że uwagi i wnioski mogą być 
wnoszone w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, ustnie do 
protokołu lub na adres e-mail: gs@powiat-olsztynski.pl, w terminie 21 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia. Poinformowano również, że organem właściwym do 
rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu w Olsztynie, a uwagi lub 
wnioski złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Ostatnim dniem konsultacji społecznych był dzień 21.09.2021 roku. W czasie 
trwania konsultacji społecznych do Starostwa Powiatowego w Olsztynie wpłynęły 
następujące uwagi Stowarzyszenia Ekologicznego „Warto Być” z siedzibą w Biskupcu 
dotyczące projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku 
oraz Prognozy oddziaływania na środowisko: 

1. Dlaczego w projekcie Programu nie ma danych dotyczących wielkości rocznych 
emisji zanieczyszczeń do powietrza? 
Sposób uwzględnienia uwagi: uwaga uwzględniona. Dokument został 
uzupełniony o dane dotyczące zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza 
z terenu powiatu olsztyńskiego w 2020 roku, pozyskane z Wojewódzkiego Banku 
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Zanieczyszczeń Powietrza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego (Tabela 15).  

2. Jakie działania w Programie Ochrony Środowiska do 2030 roku będą podjęte 
w związku z tym, że najwyższe stężenia w województwie w zakresie PM2,5 
wykazano w PMŚ za rok 2020 w Biskupcu? 
Sposób uwzględnienia uwagi: uwaga uwzględniona. Zadania zmierzające do 
zmniejszenia stężeń PM2,5 w powiecie olsztyńskim, wskazane zostały w Tabeli  
80 w obszarze interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza”.   

3. Jakie działania podejmie starostwo w sprawie hałasu skumulowanego  
w obszarze DK16 i strefy ekonomicznej?  
Sposób uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona. Działania jakie należy 
podjąć w sprawie hałasów skumulowanych dla danej inwestycji określane są na 
poziomie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4. (Pytanie poprzedzone cytatem z Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Olsztyńskiego do 2020 roku) Czy badania hałasu, o których napisano w projekcie 
Programu Ochrony Środowiska do roku 2030 nie były wcześniej wykonywane? 
(cyt. W latach 2017-2018 roku zgodnie z wytycznymi GIOŚ wykonano pomiary  
w ramach monitoringu środowiska. Do badań poziomu hałasu drogowego 
(długookresowego i krótkookresowego) wskazano 5 miejscowości położonych na 
terenie powiatu olsztyńskiego. Pomiary długookresowe wykonano w punktach 
pomiarowych w Jezioranach, natomiast krótkookresowe wykonano w  ramach 
kontroli prowadzonej przez WIOŚ, w Barczewie, Biskupcu, Stawigudzie i przy 
drodze nr 16 w obrębie Biskupiec Kolonia. Na podstawie pomiarów 
krótkookresowych stwierdzono, że na większości odcinków badanych dróg nie 
zanotowano przekroczeń emisji hałasu dla pory dnia i dla pory nocy. W porze dnia 
najwięcej przekroczeń emisji dźwięku wystąpiło w przedziale od 0,1 dB do 5 dB.  
W porze nocy przekroczenia poziomu dźwięku w przedziale od 0,1 dB do 5 dB 
zaobserwowano w 2 punktach pomiarowych, a w przedziale 5 do 10 dB 
zaobserwowano w 3 puntach pomiarowych. Zarówno w porze dnia jak i porze nocy 
największy poziom przekroczenia poziomu dźwięku krótkookresowego 
odnotowano w 2018 roku, w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Kolonii 
Biskupiec na drodze nr 16 gdzie wartość przekroczenia poziomu dopuszczalnej 
emisji dźwięku w porze dnia wyniosła 10,7 dB w roku 2018,  a w porze nocy 
odnotowano przekroczenie o 9,3 dB.(…) 
Sposób uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona. Jak wynika  
z powyższego przytoczonego cytatu, badania były wykonywane w latach 2017-
2018 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie 
w miejscowościach położonych na terenie m.in. powiatu olsztyńskiego. Według 
informacji zawartych w rozdziale 1.3 Programu do opisu stanu środowiska 
wykorzystano najaktualniejsze dostępne dane. Uwaga nie dotyczy Programu 
Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku (lecz poprzedniego 
programu obowiązującego do 2020 roku).  

5. Czy w Programie brane są pod uwagę skumulowane emisje, w tym skumulowane 
emisje hałasu? Czy analizowana jest np. skumulowana emisja hałasu na DK16  
w Biskupcu Kolonia z emisją hałasu dla instalacji, dla której Starosta Olsztyński 
wydał pozwolenie zintegrowane GS-II.6222.11.2018.KP – a we wniosku o to 
pozwolenie napisano: „II.4.8. Klimat akustyczny. W sąsiedztwie terenu zakładu 
nie ma istotnych źródeł hałasu przemysłowego. Klimat akustyczny terenu 
zdeterminowany jest przez ruch pojazdów na drogach DK16 oraz DK57 oraz 
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działalność rolniczą. Szczegółowe informacje przedstawiono w rozdziale „Emisje 
hałasu”? 
Sposób uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona. Opracowany Program 
nie ma na celu analizowania oddziaływania na środowisko poszczególnych 
przedsięwzięć. Analiza planowanej inwestycji pod względem hałasu, o ile jest 
konieczna, odbywa się w trakcie procedury uzyskiwania stosownych decyzji 
i pozwoleń oraz podczas kontroli ich realizacji przez organy uprawnione do tego 
typu działań.  

6. Uwaga dotyczyła złoża kopalin o nazwie „Biskupiec Kolonia Druga”, czy złoże to 
nie zostało wyeksploatowane? 
Sposób uwzględnienia uwagi: uwaga nieuwzględniona. W Programie zostało 
podane źródło (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r., 
PIG-PIB Warszawa oraz http://igs.pgi.gov.pl/), na podstawie którego opracowano 
wykaz i charakterystykę złóż kopalin na terenie powiatu olsztyńskiego.  Jak 
wynika z ww. Bilansu złoże „Biskupiec Kolonia Druga” jest eksploatowane 
okresowo. W 2020 roku wydobycie nie było wykazane.  
 

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne inne uwagi.  

 

http://igs.pgi.gov.pl/

