
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gizałki 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 9u ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gizałki w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Określa się wzór upoważnienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli stanowiący załącznik nr 3. 

§ 4. Określa się wzór protokołu kontroli stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się osobie na stanowisku ds. ochrony środowiska. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Robert Łoza 



Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 34/2021 

Wójta Gminy Gizałki 
 z dnia 12.08.2021 r. 

 

Procedura kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Gizałki 

I. Podstawa prawna  

Podstawę prawną stanowi: 

  art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                               

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.888); 

  art. 379, art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                           

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.); 

  ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162).  

II. Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli 

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ) na ternie gminy Gizałki  

jest Wójt Gminy Gizałki.  

III. Osoby upoważnione do kontroli  

Wójt Gminy Gizałki jako organ uprawniony do kontroli upoważnia do przeprowadzania kontroli 

podległych pracowników Urzędu Gminy Gizałki. Pracownicy przeprowadzają kontrolę na podstawie 

imiennych upoważnień wydawanych odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu 

przedmiotowego (wzór upoważnienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).  

IV. Cel kontroli  

Celem kontroli jest zapewnienie systematycznego sprawdzania zgodności i skuteczności realizacji przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązków i wymagań 

wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                   

(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 888 ).  

V. Zakres przedmiotowy kontroli  

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez przedsiębiorcę warunków wykonywania 

działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określonych 

w art. 9d, 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                          

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.                

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 122) 

VI. Podmioty kontrolowane  

Kontroli podlegają podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie gminy Gizałki. 

VII. Wybór podmiotów kontrolowanych  

Kontroli dokonuje się:  

 zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata, kontrole planowe;  

 na podstawie skarg, wniosków oraz w związku ze zgłoszeniami mieszkańców, radnych, organizacji 

społecznych, instytucji lub podmiotów w sprawach, które mogą stanowić zagrożenie życia, zdrowia lub 

środowiska tzw. kontrole pozaplanowe tzn. interwencyjne.  



 

VIII. Czynności poprzedzające kontrolę  

1. Przygotowanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, upoważnienie sporządzane jest 

odrębnie do każdej kontroli, zgodnie z wytycznymi art. 49 ust. 7-8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (wzór Upoważnienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).  

2. Zawiadomienie podmiotu, który zamierza kontrolować, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców.  

3. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta                 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego 

zawiadomienia, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Na 

wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.  

4. W przypadku kontroli interwencyjnej podjętej w wyniku podejrzenia zagrożenia życia, zdrowia lub 

środowiska, kontrolę przeprowadza pracownik na podstawie upoważnienia ogólnego. 

IX. Przebieg kontroli  

1. W terminie planowanej kontroli, kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego podmiotu 

lub na terenie bazy magazynowo - transportowej wskazanej przez kontrolowany podmiot (termin 

kontroli może obejmować kilka dni).  

2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego 

upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. 

Dokonuje się sprawdzenia, czy osoba wyznaczona ze strony kontrolowanego podmiotu do 

uczestnictwa w kontroli posiada stosowne upoważnienie.  

3. W siedzibie kontrolowanego dokonuje się wpisów w książce kontroli przedsiębiorcy, tj.: organ 

kontroli, oznaczenie upoważnienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, daty podjęcia 

i zakończenia kontroli.  

4. Rozpoczynając kontrolę należy stronę, czyli kontrolowany podmiot prawny lub jego upoważnionego 

przedstawiciela uprzedzić o odpowiedzialności karnej z art. 225 §1 ustawy z 06 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) i poinformować, w trybie art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) o prawie odmowy 

zeznań i odpowiedzi na pytania oraz odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Zapis o dokonaniu 

takiego pouczenia należy umieścić w protokole pokontrolnym 

5. Kontrolujący wykonujący kontrolę planową, jak również interwencyjną jest uprawniony do: 

  wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, 

obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza w godzinach od 6:00 do 

22:00 na pozostały teren;  

 przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; 

  żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;  

 żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką 

kontroli.  

6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega spełnienie wymagań określonych w art. 9d, 9e ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2021. poz. 888) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. z poz.122).  



 

 

X. Protokół z kontroli  

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół (wzór protokołu określa załącznik nr 4 do 

niniejszego zarządzenia).  

2. Protokół podpisują: kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot.  

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole 

odnotowuje się również uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne oraz wyznacza termin na 

powiadomienie Organu o sposobie wykonania zaleceń.  

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkujące wszczęciem postępowania 

administracyjnego w celu wydania decyzji nakładającej karę pieniężną w wysokościach określonych 

w art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach biorąc pod uwagę stopień szkodliwości 

czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu:  

 odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej,  

 mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,  

 nie przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę 

upoważnioną, zgodnie z art. 380 ust.3 Prawo ochrony środowiska, Kontrolujący umieszcza o tym 

wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko 

na piśmie (termin 7 dni liczy się od daty zgłoszenia odmowy podpisania protokołu). 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 34/2021 

Wójta Gminy Gizałki 
 z dnia 12.08.2021 r. 

 

…………….. 

Oznaczenie organu 

……………… 

Znak sprawy          

Gizałki, dnia  …………. 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE NR……. 

 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI 

 

Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 888), art. 379 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), art. 49 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) 

upoważniam 

Panią/Pana …………………………..– legitymującą/ego się dowodem osobistym o numerze ……………………….. 

do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) dotyczących 

wykonywania działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy Gizałki przez 

przedsiębiorcę: 

………………………………… 

Data rozpoczęcia kontroli:……………….   

Planowany termin zakończenia kontroli:……………….. 

 

 

................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 



Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy 

1. Kontrolujący, wykonując kontrolę jest uprawniony do: 

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 

nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren, 

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, 

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób                      

w zakresie niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego, 

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek                  

z problematyką kontroli. 

(art. 379 ust. 3 Prawo ochrony środowiska). 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są 

umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności dokonanie ww. czynności. (art.379 ust. 

6 Prawo ochrony środowiska). 

3. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza 

kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej (art. 380 ust. 1 

Prawo ochrony środowiska). 

4. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana 

osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem 

(art. 380 ust. 2 Prawo ochrony środowiska). 

5. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub 

kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole,                                   

a odmawiający podpisu może w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie 

wójtowi (art. 380 ust. 3 Prawo ochrony środowiska). 

6. Zgodnie z art. 225  §1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. 1444 ze zm.) czyn polegający na 

udaremnianiu bądź utrudnianiu czynności służbowych osobie uprawnionej do 

przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią pouczenia i odebrałem(am) 1 egzemplarz upoważnienia. 

 

 

........................................................................... 

     (miejscowość, data i podpis kontrolowanego) 

      

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 34/2021 

Wójta Gminy Gizałki 
 z dnia 12.08.2021 r. 

…………….. 

Oznaczenie organu 

……………… 

Znak sprawy          

Gizałki, …………. 

 

 

Zawiadomienie 

o zamiarze wszczęcia kontroli 

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r.,              

poz. 162), art. 9d i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) 

 

zawiadamiam 

o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie spełniania przez przedsiębiorstwo  

……………………………………………………………………………………………………..…., wpisanego do Rejestru 

Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

prowadzonego przez Wójta Gminy Gizałki obowiązków w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę 

warunków wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(Dz. U. z 2013 r. poz.122) oraz w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) 

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie przedsiębiorcy dnia……………. 

 

Kontrolowany zobowiązany jest do okazania dokumentów, pojazdów, obiektów, udostępnienia 

danych oraz składania wyjaśnień mających związek z przedmiotem kontroli. Jednocześnie informuję, 

że zgodnie z art. 49 ust. 10 i art. 50 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Czynności 

kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej,                                             

a w przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne 

mogą być wszczęte po okazaniu upoważnienia pracownikowi przedsiębiorcy lub osobie 

zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach  innego stosunku prawnego którzy mogą być uznani za 

osobę, o której mowa w art. 97 ustawy               z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1740 ze zm.) lub w obecności  przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz 

publiczny niebędący jednak  pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. 

 

 

Otrzymują 

1. Adresat. 

2. aa. 



Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 34/2021 

Wójta Gminy Gizałki 
 z dnia 12.08.2021 r. 

 

Protokół z kontroli 

 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy art. 9u i art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), w związku z art. 380 ustawy              

z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.). 

 

Data i godzina przeprowadzenia kontroli: …………………………………. 

 

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu :  

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Prowadzący kontrolę : 

1)  …………………………………… na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Gizałki nr 

.............. z dnia ...................……. 

2) …………………………………… na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Gizałki nr 

.............. z dnia ...................……. 

3. Osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę: 

1) ………………………………………………………………………...………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Kontrolujący przedstawił Kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli- załącznik 

do protokołu. 

5. Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli – pokwitowanie 

złożone na upoważnieniu. 

6.Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli. 

7.Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformował/ali Przedsiębiorcę o: 

- jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli 

- odpowiedzialności karnej z art. 225 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

- prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz odpowiedzialności za fałszywe zeznania w trybie 

art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

 

8. Zakres kontroli: 

Przestrzeganie przez przedsiębiorcę wymagań (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 

2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Nie stwierdzono/stwierdzono* następujące naruszenia i nieprawidłowości: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

* właściwe zaznaczyć 

11. Zalecenia pokontrolne: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: ………………………………………… 

14. Miejsce i data sporządzenia protokołu: ………………………………………………………………………...  
 

Na tym protokół zakończono i odczytano.  

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolowanego 

i Kontrolującego. Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany. 

Załączniki do protokołu stanowią część składową protokołu: 

Załącznik nr 1 ………………………………………………………………………………………………………… 

Załącznik nr 2 ……………………………………………………………………………………………………..…. 

Załącznik nr 3 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis kontrolującego:                                                             Podpis kontrolowanego:        

1) ……………………………………….                                                1) ……………………………………….                           

2) ……………………………………….                                                2) ……………………………………….                                                      

     

Pouczenie: 

Art. 380 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze 

zm.). 

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza 

kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej. 

2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba 

fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. 

3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub 

kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający 



podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa. 

 

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli:…………………………………………………………………..………………………. 
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