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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych
Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych w zakresie:
1) formatów numerów oraz schematów ich wybierania;

2) wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru;

3) wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz
ich wykorzystania w numeracji krajowej.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik
do rozporządzenia.

1)

.go

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331
i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716,
z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675,
Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499
i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U.
Nr 52, poz. 307 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 147 i Nr 153,
poz. 1225).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

w.
rcl

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 1 czerwca 2011 r. (poz. 765)

PLAN NUMERACJI KRAJOWEJ DLA PUBLICZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH*
(PNK-TF)

§ 1. Plan numeracji krajowej (PNK) określa definicje
i zasady gospodarowania oraz sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji dla sieci i usług telefonicznych stosowanych dla publicznych sieci telefonicznych
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. 1. Określenia charakteryzujące numerację:

1) prefiks międzynarodowy są to cyfry „00”, wybierane przed numerem międzynarodowym, o którym
mowa w pkt 6;

ww

2) wskaźnik strefy numeracyjnej, zwany dalej „WSN”,
jest to kombinacja dwóch cyfr „AB” przyporządkowana strefie numeracyjnej, wyróżniająca daną strefę w sieci stacjonarnej;
3) strefa numeracyjna, zwana dalej „SN”, jest to część
obszaru kraju będąca częścią stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej, zwanej dalej „siecią stacjonarną”,
charakteryzująca się tym, że:
a) każdemu obszarowi SN przyporządkowany jest
jeden WSN, identyfikujący daną SN; w przypadkach uzasadnionych potrzebami wynikającymi

* PNK-TF uwzględnia zalecenia Międzynarodowego Związku
Telekomunikacyjnego (International Telecommunication
Union — ITU), a w szczególności zalecenie E.164.

z wprowadzenia wybierania numeru krajowego,
o którym mowa w pkt 7, dopuszcza się stosowanie jednego WSN dla kilku SN i rozróżnianie tych
SN za pomocą pierwszych trzech cyfr numeru
krajowego oznaczonych symbolicznie „ABS”,

b) na obszarach powiatów podzielonych granicami
SN dopuszcza się przyznawanie zakresu numeracji innej SN występującej w tym powiecie, ze
szczególnym uwzględnieniem przebiegu granic
województw;

4) wyróżnik sieci, zwany dalej „WST”, jest to kombinacja dwóch cyfr „AB” wyróżniająca sieć lub usługę;
5) numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej „NDS”,
jest to kombinacja cyfr umożliwiająca wybór dostawcy usług;

6) numer międzynarodowy, zwany dalej „MNA”, jest
to numer identyfikujący kraj [CC — wskaźnik (kod)
kraju] i zakończenie sieci w tym kraju — maksymalnie 15 cyfr;
7) numer krajowy, zwany dalej „KNA”, jest to kombinacja cyfr identyfikująca zakończenie sieci, zawierająca WSN lub WST oraz pozostałe cyfry numeru
zakończenia sieci, zwane dalej „SPQMCDU”;
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8) numery skrócone są to:

b) z sieci ruchomej:

a) numery abonenckich usług specjalnych, zwane
dalej numerami „AUS”, przeznaczone dla usług
świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających
na udzielaniu różnych informacji, przyjmowaniu
zleceń oraz przyjmowaniu wywołań kierowanych
na numery alarmowe,

2. Wykorzystanie cyfr „AB” w numeracji krajowej
określa tablica 1, a wykaz gmin w strefach numeracyjnych (SN) określa tablica 2.

1) format MNA:
a) MNA = CC + KNA,

KNA,
NDS + KNA, w przypadku wydania przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji na
podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

§ 5. Dla numeracji dostępu do radiowych sieci przywoławczych, zwanych dalej „SP”, ustala się:
1) format numeru dostępu:

a) NDSP = 64 + S + 000 (6 cyfr),
gdzie: NDSP — numer dostępu do SP,
S
— cyfra wyróżniająca SP,
000
— cyfry określające dostęp do stanowisk operatorskich,

.go

b) zharmonizowane europejskie numery skrócone
(Harmonised European Short Codes), zwane dalej numerami „HESC”, dostępne w państwach
Unii Europejskiej, przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych
w sieci łączności elektronicznej polegających na
udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy lub
przyjmowaniu zgłoszeń — z zakresu 11X, gdzie
X — jedna, dwie, trzy lub cztery cyfry.

§ 3. Dla MNA ustala się:
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gdzie: CC — wskaźnik (kod) kraju (Country Code);
dla Rzeczypospolitej Polskiej
CC = 48,

gdzie: NASP — numer abonenta SP;

2) schemat wybierania numeru dostępu:
a) dla sieci stacjonarnej:
~ NDSP,
~ NASP,

b) dla sieci ruchomej:
NDSP,
NASP.

w.
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b) MNA = CC + pozostała część numeru zakończenia
sieci;

b) NASP = 64 + SPQMCDU (9 cyfr),

2) schemat wybierania MNA:
a) z sieci stacjonarnej:

§ 6. Dla numeracji dostępu dostawcy usług świadczącego usługi przez numer dostępu lub w drodze preselekcji ustala się format NDS:

~ 00 + MNA,

NDS = AB + KI,

gdzie: ~ sygnał zgłoszenia,

gdzie: AB = 10,

~ NDS + 00 + MNA,

b) z ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwanej
dalej „siecią ruchomą”:
00 + MNA,
„+” MNA,

NDS + 00 + MNA, w przypadku wydania przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
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§ 4. Dla KNA ustala się:
1) format KNA:

KNA = WSN + pozostałe cyfry numeru zakończenia
sieci właściwego dla danej SN,
KNA = WST + pozostałe cyfry numeru zakończenia
sieci,
gdzie: WSN = AB i WST = AB, a cyfra A przyjmuje
wartości od 1 do 9;

2) schemat wybierania KNA:
a) z sieci stacjonarnej:
~ KNA,

~ NDS + KNA,

KI — kod identyfikacji dostawcy usług (dwie lub
trzy cyfry).

§ 7. Dla numeracji dostępu do sieci teleinformatycznych ustala się:
1) format numeru dostępu:
NDSI = WST + MCDU (6 cyfr),
gdzie: WST = 20,
NDSI — numer dostępu do sieci teleinformatycznych,
MCDU — cyfry określające dostawcę usług
teleinformatycznych i rodzaj usługi;

2) schemat wybierania numeru dostępu:
~ NDSI.
§ 8. Dla numeracji dostępu do usług sieci inteligentnych ustala się:
1) format numeru dostępu:
NDIN = WST + SPQMCDU (9 cyfr),
gdzie: NDIN — numer dostępu do sieci inteligentnej,
WST = 70 i 80;
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2) schemat wybierania numeru AUS:

2) schemat wybierania numeru dostępu:
a) dla sieci stacjonarnej:
~ NDIN,
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a) z sieci stacjonarnej:
~ AUS,

~ WSN + AUS, gdzie AUS  9XY, a WSN  WSN
właściwego dla zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie,

b) dla sieci ruchomej:
NDIN.
§ 9. Dla numerów skróconych ustala się:

b) z sieci ruchomej:

1) format numeru AUS:

AUS,

WSN + AUS, gdzie AUS  9XY;

3) format numeru HESC:

a) 112 — wspólny numer alarmowy dla wszystkich
służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy,
b) 118CDU — dla usług informacji o numerach,

.go

a) alarmowy AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy,
gdzie: 984 — pogotowie rzeczne,
985 — ratownictwo morskie i górskie,
986 — straż miejska,
991 — pogotowie elektrowni,
992 — pogotowie gazowni,
993 — pogotowie ciepłowni,
994 — pogotowie wodociągów,
996 — Centrum Antyterrorystyczne —
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
997 — Policja,
998 — Państwowa Straż Pożarna,
999 — pogotowie ratunkowe — dysponent
zespołów ratownictwa medycznego,

c) 116CDU — dla usług o szczególnym znaczeniu
społecznym,

d) pozostałe numery z zakresu 11X, gdzie X  2, 6,
8, przeznaczone są dla numeracji skróconej,
e) CC + HESC, gdzie HESC  112 dla międzynarodowych połączeń przychodzących;

4) schemat wybierania numeru HESC:
~ 112,

~ 118CDU,

w.
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b) informacyjno-koordynacyjny AUS = 987 dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego,

a) z sieci stacjonarnej:

~ 116CDU,
~ 11X,

c) strefowy AUS:
AUS = 19XYZ (5 cyfr),

b) z sieci ruchomej:

d) międzynarodowy (MAUS) — dla połączeń przychodzących:
MAUS = CC + WSN + AUS,
gdzie AUS = 19XYZ (5 cyfr);

112,

118CDU,
116CDU,
11X.

WYKORZYSTANIE CYFR „AB” W NUMERACJI KRAJOWEJ

TABLICA 1

AB

WYKORZYSTANIE

WSN/WST

1

2

3

4

ww

LP.

1

10

SKŁADNIK NDS

2

11

HESC

3

12

KRAKÓW

(KR)

4

13

KROSNO

(KS)

WSN

—

5

14

TARNÓW

(TA)

WSN

—

6

15

TARNOBRZEG

(TG)

WSN

—

7

16

PRZEMYŚL

(PR)

WSN

—

—

—

—

—

WSN

—

8

17

RZESZÓW

(RZ)

WSN

—

9

18

NOWY SĄCZ

(NS)

WSN

—

10

19

AUS

—

—
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2
20

SIECI TELEINFOR.

3

4

12

21

R

13

22

WARSZAWA

(WA)

14

23

CIECHANÓW

(CI)

15

24

PŁOCK

(PŁ)

16

25

SIEDLCE

(SE)

17

26

MON

18

27

R

19

28

R

20

29

OSTROŁĘKA

21

30

R

22

31

RT

23

32

KATOWICE

24

33

BIELSKO-BIAŁA

25

34

CZĘSTOCHOWA

26

35

RT

27

36

RT

28

37

RT

29

38

RT

30

39

31

WST

—

—

WSN

—

WSN

—

WSN

—

WSN

—

—

WST

—

—

—

—

WSN

—

—

—

.go

(OS)

—

v.p
l

1
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—

(KA)

WSN

—

(BB)

WSN

—

(CZ)

WSN

—

—

—

—

—

—

—

—

—

USŁUGI WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ IP

—

WST

40

R

—

—

32

41

KIELCE

(KI)

WSN

—

33

42

ŁÓDŹ

(ŁD)

WSN

—

34

43

SIERADZ

(SI)

WSN

—

35

441)

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

(PT)

WSN

—

36

45

R

—

—

37

46

SKIERNIEWICE

WSN

—

38

47

MSWiA

—

WST

39

48

RADOM

WSN

—

40

49

RT

—

—

41

50

SIECI RUCHOME

—

WST

42

51

SIECI RUCHOME

—

WST

43

52

BYDGOSZCZ

WSN

—

44

53

SIECI RUCHOME

—

WST

ww

w.
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—

(SK)

(RA)

(BY)

45

54

WŁOCŁAWEK

(WŁ)

WSN

—

46

55

ELBLĄG

(EL)

WSN

—

47

56

TORUŃ

(TO)

WSN

—

48

57

R

—

—

49

58

GDAŃSK

(GD)

WSN

—

50

59

SŁUPSK

(SŁ)

WSN

—

51

60

SIECI RUCHOME

—

WST

52

61

POZNAŃ

(PO)

WSN

—

53

62

KALISZ

(KL)

WSN

—

54

63

KONIN

(KN)

WSN

—
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2

3

4

55

64

SIECI PRZYWOŁAWCZE

56

65

LESZNO

57

66

SIECI RUCHOME

58

67

PIŁA

(PI)

59

68

ZIELONA GÓRA

(ZG)

60

69

SIECI RUCHOME

61

70

USŁUGI SIECI IN

62

71

WROCŁAW

63

72

SIECI RUCHOME

64

73

SIECI RUCHOME

65

74

WAŁBRZYCH

66

75

JELENIA GÓRA

67

76

LEGNICA

68

77

OPOLE

69

78

SIECI RUCHOME

70

79

SIECI RUCHOME

71

80

USŁUGI SIECI IN

72

81

LUBLIN

73

82

CHEŁM

74

83

BIAŁA PODLASKA

75

84

ZAMOŚĆ

76

85

77

(LE)

(WR)

WST

WSN

—

—

WST

WSN

—

WSN

—

—

WST

—

WST

WSN

—

—

WST

—

WST

WSN

—

.go

(WB)

—
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WSN

—

(LG)

WSN

—

(OP)

WSN

—

—

WST

—

WST

—

WST

(LU)

WSN

—

(CH)

WSN

—

(BP)

WSN

—

(ZA)

WSN

—

BIAŁYSTOK

(BK)

WSN

—

86

ŁOMŻA

(ŁO)

WSN

—

78

87

SUWAŁKI

(SU)

WSN

—

79

88

SIECI RUCHOME

—

WST

80

89

OLSZTYN

WSN

—

81

90

R

—

—

82

91

SZCZECIN

WSN

—

83

92

R

—

—

84

93

R

—

—

85

94

KOSZALIN

(KO)

WSN

—

86

95

GORZÓW WIELKOPOLSKI

(GO)

WSN

—

87

96

R

—

—

88

97

R

—

—

ww
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(JG)

(OL)

(SZ)

89

98

AUS alarmowe

—

—

90

99

AUS alarmowe

—

—

O b jaśnienie:
1) ABS=444 rezerwa techniczna RT.
Skrót R oznacza rezerwę.
Skrót RT oznacza rezerwę techniczną.

Dziennik Ustaw Nr 131

— 7807 —

Poz. 765

WYKAZ GMIN W STREFACH NUMERACYJNYCH (SN)

%,$â<672.

33

%,(/6.2%,$â$

gminy miejskie:
%LDãD3RGODVND0LĊG]\U]HF3RGODVNL5DG]\Ĕ3RGODVNL7HUHVSRO
gminy miejsko-wiejskie:
âRVLFH3DUF]HZ
gminy wiejskie:
%LDãD3RGODVND&]HPLHUQLNL'ĊERZD.ãRGD'UHOyZ+DQQD+XV]OHZ-DEãRĔ
-DQyZ3RGODVNL.ąNROHZQLFD.RGHĔ.RPDUyZND3RGODVND.RQVWDQW\QyZ
/HĞQD3RGODVNDâRPD]\0LĊG]\U]HF3RGODVNL0LODQyZ2OV]DQND3LV]F]DF
3ODWHUyZ3RGHGZyU]H5DG]\Ĕ3RGODVNL5RNLWQR5RVVRV]6DUQDNL6LHPLHĔ
6ãDZDW\F]H6RVQyZND6WDUD.RUQLFD7HUHVSRO 7XF]QD8ODQ0DMRUDW
:LV]QLFH:RK\Ĕ=DOHVLH
gminy miejskie:
%LDã\VWRN%LHOVN3RGODVNL%UDĔVN+DMQyZND6LHPLDW\F]H
gminy miejsko-wiejskie:
&KRURV]F]&]DUQD%LDãRVWRFND'ąEURZD%LDãRVWRFND'URKLF]\Q*RQLąG]
.OHV]F]HOH.Q\V]\Q.U\QNLâDS\0LFKDãRZR0RĔNL6RNyãND6XFKRZROD
6XSUDĞO6XUDĪ7\NRFLQ:DVLONyZ=DEãXGyZ
gminy wiejskie:
%LDãRZLHĪD%LHOVN3RGODVNL%RüNL%UDĔVN&]HUHPFKD&]\ĪH
'REU]\QLHZR'XĪH'XELF]H&HUNLHZQH']LDGNRZLFH*URG]LVN*UyGHN
+DMQyZND-DQyZ-DVLRQyZND-DĞZLã\-XFKQRZLHF.RĞFLHOQ\.RU\FLQ
.U\SQR.XĨQLFD0LHOQLN0LOHMF]\FH1DUHZ1DUHZND1RZ\'ZyU
1XU]HF6WDFMD2UOD3HUOHMHZR3RĞZLĊWQH5XGND6LGUD6LHPLDW\F]H
6]XG]LDãRZR7U]FLDQQH7XURĞĔ.RĞFLHOQD:\V]NL=DZDG\
gminy miejskie:
%LHOVNR%LDãD&LHV]\Q2ĞZLĊFLP6XFKD%HVNLG]ND6]F]\UN8VWURĔ:LVãD
ĩ\ZLHF
gminy miejsko-wiejskie:
$QGU\FKyZ&KHãPHN.DOZDULD=HEU]\GRZVND.ĊW\0DNyZ3RGKDODĔVNL
6NRF]yZ6WUXPLHĔ:DGRZLFH:LODPRZLFH=DWRU
gminy wiejskie:
%UHQQD%U]HĨQLFD%XF]NRZLFH%XG]yZ&K\ELH&]HUQLFKyZ'ĊERZLHF
*LORZLFH*ROHV]yZ+DĪODFK,VWHEQD-DVLHQLFD-DZRU]H-HOHĞQLD.RV]DUDZD
.R]\/DQFNRURQD/LSRZDâĊNDZLFDâRG\JRZLFH0LOyZND0XFKDU]2VLHN
2ĞZLĊFLP3RODQND:LHOND3RUąEND3U]HFLV]yZ5DG]LHFKRZ\:LHSU]5DMF]D
6S\WNRZLFH6WU\V]DZD6WU\V]yZĝOHPLHĔĝZLQQD7RPLFH8MVRã\
WĊJLHUVND*yUND:LHSU]:LONRZLFH=DZRMD=HPEU]\FH
gminy miejskie:
%\GJRV]F]&KRMQLFH,QRZURFãDZ
gminy miejsko-wiejskie:
%DUFLQ%UXV\&]HUVN*QLHZNRZR-DQLNRZR-DQRZLHF:LHONRSROVNL
.DPLHĔ.UDMHĔVNL.F\QLD.RURQRZR.UXV]ZLFDâDELV]\Q0RJLOQR0URF]D
1DNãRQDG1RWHFLą1RZH3DNRĞü6ĊSyOQR.UDMHĔVNLH6ROHF.XMDZVNL
6WU]HOQR6]XELQĝZLHFLH7XFKROD:LĊFERUNĩQLQ
gminy wiejskie:
%LDãH%ãRWD%XNRZLHF&HNF\Q&KRMQLFH'ąEURZD'ąEURZD%LVNXSLD
'ąEURZD&KHãPLĔVND'REUF]'UDJDF]'U]\FLP*ąVDZD*RVW\F\Q
,QRZURFãDZ-H]LRUD:LHONLH-HĪHZR.ĊVRZR/QLDQR/XELHZR
1RZD:LHĞ:LHOND2VLH2VLHOVNR3UXV]F]5RJRZR5RMHZR6DGNL6LFLHQNR
6RĞQRĝOLZLFHĝZLHNDWRZR:DUOXELH=ãRWQLNL.XMDZVNLH
gminy miejskie:
&KHãP.UDVQ\VWDZ5HMRZLHF)DEU\F]Q\:ãRGDZD
gminy wiejskie:
%LDãRSROH&KHãP&\FyZ'RURKXVN'XELHQND+DĔVN.DPLHĔ.UDVQ\VWDZ
.UDĞQLF]\Q/HĞQLRZLFHâRSLHQQLN*yUQ\5HMRZLHF5HMRZLHF)DEU\F]Q\
5XGD+XWD6DZLQ6LHGOLV]F]H6LHQQLFD5yĪDQD6RVQRZLFD6WDU\%UXV
8UV]XOLQ:LHU]ELFD:ãRGDZD:RMVãDZLFH:ROD8KUXVND:\U\NLĩPXGĨ
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Nazwa gminy
gminy miejskie:
&LHFKDQyZ']LDãGRZR0ãDZD3ãRĔVN5DFLąĪ
gminy miejsko-wiejskie:
%LHĪXĔ*OLQRMHFN/LG]EDUN1DVLHOVN3XãWXVNĩXURPLQ
gminy wiejskie:
%DERV]HZR&LHFKDQyZ&]HUQLFH%RURZH']LDãGRZR']LHU]ąĪQLD
']LHU]JRZR*Rã\PLQ2ĞURGHN*UXGXVN*]\,ãRZR2VDGD-RQLHF.UDVQH
.XF]ERUN2VDGD/LSRZLHF.RĞFLHOQ\/XERZLG]/XWRFLQ1DUXV]HZR
1RZH0LDVWR2MU]HĔ2SLQRJyUD*yUQD3ãRĔVN3ãRĞQLFD3RNU]\ZQLFD5DFLąĪ
5DG]DQyZ5HJLPLQ5\EQR6LHPLąWNRZR6RFKRFLQ6RĔVN6WU]HJRZR6WXSVN
6]UHĔVN6]\GãRZRĝZLHUF]H:LHF]IQLD.RĞFLHOQD:LQQLFD:LĞQLHZR=DãXVNL
gminy miejskie:
&]ĊVWRFKRZD.DOHW\/XEOLQLHF0\V]NyZ
gminy miejsko-wiejskie:
%ODFKRZQLD'REURG]LHĔ*RU]yZĝląVNL.ãREXFN.RQLHFSRO.R]LHJãRZ\
.U]HSLFH2OHVQR3DMĊF]QR3UDV]ND6]F]HNRFLQ\:RĨQLNLĩDUNL
gminy wiejskie:
%RURQyZ&LDVQD'ąEURZD=LHORQD*LGOH+HUE\,U]ąG]H-DQyZ
.DPLHQLFD3ROVND.ãRPQLFH.RFKDQRZLFH.RQRSLVND.RV]ĊFLQ.URF]\FH
.UXV]\QD/HOyZ/LSLH0LHGĨQR0RVNRU]HZ0VWyZ0\NDQyZ1LHJRZD
1RZD%U]HĨQLFD2OV]W\Q2SDWyZ3DQNL3DZRQNyZ3RF]HVQD3RSyZ3RUDM
3U]\UyZ3U]\VWDMĔ5DGNyZ5DGãyZ5ĊG]LQ\5XGQLNL6HFHPLQ6WDUF]D
6WU]HOFH:LHONLH:ãRGRZLFH:UĊF]\FD:LHONDĩ\WQR
gminy miejskie:
%UDQLHZR(OEOąJ.U\QLFD0RUVND.ZLG]\Q0DOERUN
gminy miejsko-wiejskie:
']LHU]JRĔ)URPERUN.LVLHOLFH0ã\QDU\1RZ\'ZyU*GDĔVNL1RZ\6WDZ
2UQHWD3DVãĊN3LHQLĊĪQR3UDEXW\6XV]6]WXP7RONPLFNR
gminy wiejskie:
%UDQLHZR(OEOąJ*DUGHMD*RGNRZR*URQRZR(OEOąVNLH.ZLG]\Q/HONRZR
/LFKQRZ\0DOERUN0DUNXV\0LNRãDMNL3RPRUVNLH0LOHMHZR0LãRUDG]
2VWDV]HZR3ãRVNLQLD5\FKOLNL5\MHZR6DGOLQNL6WDUH3ROH6WDU\']LHU]JRĔ
6WDU\7DUJ6WHJQD6]WXWRZR:LOF]ĊWD
gminy miejskie:
&]DUQD:RGD*GDĔVN*G\QLD+HO-DVWDUQLD.RĞFLHU]\QD3UXV]F]*GDĔVNL
3XFN5HGD5XPLD6NyUF]6RSRW6WDURJDUG*GDĔVNL7F]HZ:HMKHURZR
:ãDG\VãDZRZR
gminy miejsko-wiejskie:
*QLHZ.DUWX]\3HOSOLQ6NDUV]HZ\ĩXNRZR
gminy wiejskie:
%RERZR&HGU\:LHONLH&KPLHOQR&KRF]HZR']LHPLDQ\*QLHZLQR.DOLVND
.DUVLQ.ROEXG\.RVDNRZR.RĞFLHU]\QD.URNRZD/LQLD/LQLHZR/LSXV]
/XELFKRZR/X]LQRâĊF]\FH0RU]HV]F]\Q1RZD.DUF]PD2VLHF]QD2VLHN
3UXV]F]*GDĔVNL3U]RGNRZR3U]\ZLG]3V]F]yãNL3XFN6LHUDNRZLFH6NyUF]
6PĊWRZR*UDQLF]QH6RPRQLQR6WDUD.LV]HZD6WDURJDUG*GDĔVNL6WĊĪ\FD
6XENRZ\6XFK\'ąE6XOĊF]\QR6]HPXG7F]HZ7UąENL:LHONLH:HMKHURZR
=EOHZR
gminy miejskie:
*RU]yZ:LHONRSROVNL.RVWU]\QQDG2GUą
gminy miejsko-wiejskie:
%DUOLQHN&KRV]F]QR'ĊEQR'RELHJQLHZ'UDZQR'UH]GHQNR/XEQLHZLFH
MiĊG]\FKyG0LĊG]\U]HF]0\ĞOLEyU]2ĞQR/XEXVNLH3HãF]\FH5HF]5]HSLQ
6NZLHU]\QD6ãXELFH6WU]HOFH.UDMHĔVNLH6XOĊFLQ7U]FLHO:LWQLFD
gminy wiejskie:
%LHU]ZQLN%OHG]HZ%RJGDQLHF%ROHV]NRZLFH'HV]F]QR*yU]\FD.ãRGDZD
.U]HV]\FH.U]ĊFLQ/XELV]\Q1RZRJUyGHN3RPRUVNL3U]\WRF]QD3V]F]HZ
6DQWRN6ãRĔVN6WDUH.XURZR=ZLHU]\Q
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Nazwa gminy
gminy miejskie:
%ROHVãDZLHF-HOHQLD*yUD.DPLHQQD*yUD.DUSDF].RZDU\/XEDĔ
3LHFKRZLFH6]NODUVND3RUĊEDĝZLHUDGyZ=GUyM:RMFLHV]yZ=DZLGyZ
=JRU]HOHF
gminy miejsko-wiejskie:
%RJDW\QLD%RONyZ*U\IyZĝląVNL/HĞQD/XEDZND/XERPLHU]
/ZyZHNĝląVNL0LUVN1RZRJURG]LHF2OV]\QD3LHĔVNĝZLHU]DZD:ĊJOLQLHF
:OHĔ
gminy wiejskie:
%ROHVãDZLHF*URPDGND-DQRZLFH:LHONLH-HĪyZ6XGHFNL.DPLHQQD*yUD
/XEDĔ0DUFLV]yZ0\VãDNRZLFH2VLHF]QLFD3ODWHUyZND3RGJyU]\Q
6LHNLHUF]\Q6WDUD.DPLHQLFD6XOLNyZ:DUWD%ROHVãDZLHFND=JRU]HOHF
gminy miejskie:
.DOLV]2VWUyZ:LHONRSROVNL6XOPLHU]\FH
gminy miejsko-wiejskie:
*UDEyZQDG3URVQą-DURFLQ.ĊSQR.RĨPLQ:LHONRSROVNL.URWRV]\Q
MiĊG]\EyU]0LNVWDW1RZH6NDOPLHU]\FH2GRODQyZ2VWU]HV]yZ3OHV]HZ
5DV]NyZ6WDZLV]\Q6\FyZ:LHUXV]yZ=GXQ\ĩHUNyZ
gminy wiejskie:
%DUDQyZ%OL]DQyZ%ROHVãDZLHF%UDOLQ%U]H]LQ\&HNyZ.RORQLD&KRF]
&]DMNyZ&]DVWDU\&]HUPLQ'REU]\FD'RUXFKyZ']LDGRZD.ãRGD*DOHZLFH
*L]DãNL*RG]LHV]H:LHONLH*RãXFKyZ-DUDF]HZR.RE\OD*yUD.RWOLQ
.RĨPLQHN.UDV]HZLFH/LVNyZâĊND2SDWRZVNDâXEQLFH0\FLHOLQ
2SDWyZHN2VWUyZ:LHONRSROVNL3HU]yZ3U]\JRG]LFH5R]GUDĪHZ5\FKWDO
6LHURV]HZLFH6RNROQLNL6RĞQLH6]F]\WQLNL7U]FLQLFDĩHOD]NyZ
gminy miejskie:
BĊG]LQ%LHUXĔ%XNRZQR%\WRP&KRU]yZ&]HODGĨ'ąEURZD*yUQLF]D
*OLZLFH,PLHOLQ-DVWU]ĊELH=GUyM-DZRU]QR.DWRZLFH.QXUyZ/ĊG]LQ\
âD]LVND*yUQH0LDVWHF]NRĝląVNLH0LNRãyZ0\VãRZLFH2U]HV]H
3LHNDU\ĝląVNLH3RUĊED3V]yZ3\VNRZLFH5DFLEyU]5DGOLQ5DG]LRQNyZ
5XGDĝląVND5\EQLN5\GXãWRZ\6LHPLDQRZLFHĝląVNLH6ãDZNyZ6RVQRZLHF
ĝZLĊWRFKãRZLFH7DUQRZVNLH*yU\7\FK\:RG]LVãDZĝląVNL:RMNRZLFH
=DEU]H=DZLHUFLHĩRU\
gminy miejsko-wiejskie:
%U]HV]F]H&KU]DQyZ&]HFKRZLFH']LHG]LFH&]HUZLRQND/HV]F]\Q\
.U]DQRZLFH.XĨQLD5DFLERUVND/LELąĪâD]\2JURG]LHQLHF2ONXV]3LOLFD
3V]F]\QD6LHZLHU]6RĞQLFRZLFH7RV]HN7U]HELQLD:ROEURP
gminy wiejskie:
%DELFH%HVWZLQD%REURZQLNL%RMV]RZ\%ROHVãDZ&KHãPĝląVNL*DV]RZLFH
*LHUDãWRZLFH*RF]DãNRZLFH=GUyM*RGyZ*RU]\FH-HMNRZLFH.OXF]H
.RELyU.RUQRZDF.UXSVNL0ã\Q.U]\ĪDQRZLFH/XERPLD/\VNL0DUNORZLFH
0LHGĨQD0LHU]ĊFLFH0V]DQD1ĊG]D2UQRQWRZLFH2ĪDURZLFH3DZãRZLFH
3LHWURZLFH:LHONLH3LOFKRZLFH3VDU\5XGQLN5XG]LQLHF6XV]HFĝZLHUNODQLHF
ĝZLHUNODQ\7ZRUyJ:LHORZLHĞ:\U\=EURVãDZLFH=HEU]\GRZLFHĩDUQRZLHF
gminy miejskie:
.LHOFH2VWURZLHFĝZLĊWRNU]\VNL6NDUĪ\VNR.DPLHQQD6WDUDFKRZLFH
gminy miejsko-wiejskie:
%RG]HQW\Q%XVNR=GUyM&KĊFLQ\&KPLHOQLN'DOHV]\FH']LDãRV]\FH
JĊGU]HMyZ.D]LPLHU]D:LHOND.RĔVNLH.XQyZ0DãRJRV]F]0LHFKyZ
3LĔF]yZ6ĊG]LV]yZ6NDOEPLHU]6WąSRUNyZ6XFKHGQLyZ:ąFKRFN
:ãRV]F]RZD
gminy wiejskie:
%DãWyZ%HMVFH%LHOLQ\%OLĪ\Q%RG]HFKyZ%URG\&KDUV]QLFD&]DUQRFLQ
*QRMQR*yUQR,PLHOQR.LMH.RV]\FH.R]ãyZ.UDVRFLQ.VLąĪ:LHONL
âDJyZâąF]QDâRSXV]QR0DVãyZ0LFKDãyZ0LHG]LDQD*yUD0LU]HF
0QLyZ0RUDZLFD1DJãRZLFH1RZD6ãXSLD1RZ\.RUF]\Q2NVD2OHĞQLFD
2SDWRZLHF3DFDQyZ3DãHF]QLFD3DZãyZ3LHNRV]yZ3LHU]FKQLFD5DFãDZLFH
5DGRV]\FH5DNyZ5XGD0DOHQLHFND6LWNyZND1RZLQ\6NDUĪ\VNR.RĞFLHOQH
6ãDERV]yZ6ãXSLD -ĊGU]HMRZVND 6ãXSLD .RQHFND 6P\NyZ6RENyZ
6ROHF=GUyM6WRSQLFD6WUDZF]\Q6]\GãyZ7XF]ĊS\:DĞQLyZ:LĞOLFD
:RG]LVãDZ=DJQDĔVN=ãRWD
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Nazwa gminy
gminy miejskie:
.RãR.RQLQ6ãXSFD7XUHN
gminy miejsko-wiejskie:
'ąELH'REUD*ROLQD.OHF]HZ.ãRGDZD3U]HGHF]3\]GU\5\FKZDã
6RPSROQRĝOHVLQ7XOLV]NyZ8QLHMyZ=DJyUyZ
gminy wiejskie:
%DELDN%UXG]HZ&KRGyZ*UDEyZ*URG]LHF*U]HJRU]HZ.DZĊF]\Q
.D]LPLHU]%LVNXSL.RãR.RĞFLHOHF.UDPVN.U]\PyZ/ąGHN0DODQyZ
2OV]yZND2UFKRZR2VLHN0Dã\2VWURZLWH3RZLG]3U]\NRQD5]JyZ6NXOVN
6ãXSFD6WDUH0LDVWR6WU]DãNRZRĝZLQLFH:DUFNLH7XUHN:LHU]ELQHN
:LOF]\Q:ãDG\VãDZyZ
gminy miejskie:
%LDãRJDUG'DUãRZR.RãREU]HJ.RV]DOLQ6]F]HFLQHN ĝZLGZLQ
gminy miejsko-wiejskie:
%DUZLFH%LDã\%yU%REROLFH%RUQH6XOLQRZR&]DSOLQHN'UDZVNR3RPRUVNLH
.DOLV]3RPRUVNL.DUOLQR3RODQyZ3RãF]\Q=GUyM6LDQyZ7\FKRZR
=ãRFLHQLHF
gminy wiejskie:
BĊG]LQR%LDãRJDUG%LHVLHNLHU]%U]HĪQR'DUãRZR'\JRZR*RĞFLQR
*U]PLąFD.RãREU]HJ0DOHFKRZR0DQRZR0LHOQR2VWURZLFH5ąELQR
5\PDĔ6LHP\ĞO6ãDZRERU]H6]F]HFLQHNĝZLGZLQĝZLHV]\QR8VWURQLH
0RUVNLH:LHU]FKRZR
gminy miejskie:
.UDNyZ GHOHJDWXU\.UDNyZ.URZRGU]D.UDNyZ1RZD+XWD
.UDNyZ3RGJyU]H.UDNyZĝUyGPLHĞFLH 
gminy miejsko-wiejskie:
$OZHUQLD'REF]\FH.U]HV]RZLFH0\ĞOHQLFH1LHSRãRPLFH3URV]RZLFH6NDãD
6NDZLQD6ãRPQLNL6XãNRZLFHĝZLąWQLNL*yUQH:LHOLF]ND
gminy wiejskie:
%LVNXSLFH&]HUQLFKyZ'UZLQLD*GyZ*RãF]D,JRãRPLD:DZU]HĔF]\FH
,ZDQRZLFH-HU]PDQRZLFH3U]HJLQLD.ãDM.RFP\U]yZ/XERU]\FD.RQLXV]D
/LV]NL0LFKDãRZLFH0RJLODQ\1RZH%U]HVNR3FLP5DFLHFKRZLFH
5DG]LHPLFH6LHSUDZ6XãRV]RZD7RNDUQLD7U]\FLąĪ:LHOND:LHĞ:LĞQLRZD
=DELHU]yZ=LHORQNL
gminy miejskie:
-DVãR.URVQR6DQRN
gminy miejsko-wiejskie:
%LHF]%U]R]yZ'XNOD,ZRQLF]=GUyM-HGOLF]H.RãDF]\FH/HVNR5\PDQyZ
8VWU]\NL'ROQH=DJyU]
gminy wiejskie:
%DOLJUyG%HVNR%U]R]yZ%U]\VND%XNRZVNR&KRUNyZND&LVQD&]DUQD
'ĊERZLHF'RPDUDG]'\GQLD+DF]yZ-DVLHQLFD5RVLHOQD-DVãR-DĞOLVND
.RPDĔF]D.RUF]\QD.UHPSQD.URĞFLHQNR:\ĪQH/LSLQNL/XWRZLVND
0LHMVFH3LDVWRZH1RZ\ĩPLJUyG1R]GU]HF2OV]DQLFD2VLHN-DVLHOVNL6DQRN
6NRã\V]\Q6ROLQD7DUQRZLHF7\UDZD:RãRVND:RMDV]yZND=DUV]\Q
gminy miejskie:
&KRMQyZ*ãRJyZ-DZRU/HJQLFD/XELQ=ãRWRU\MD
gminy miejsko-wiejskie:
&KRFLDQyZ3RONRZLFH3URFKRZLFH3U]HPNyZĝFLQDZD
gminy wiejskie:
&KRMQyZ*DZRU]\FH*ãRJyZ*UĊERFLFH-HU]PDQRZD.RWOD.URWRV]\FH
.XQLFH/HJQLFNLH3ROH/XELQ0ĊFLQND0LãNRZLFH0ĞFLZRMyZ3DV]RZLFH
3ĊFãDZ3LHOJU]\PND5DGZDQLFH5XGQD5XMD8GDQLQ:ąGURĪH:LHONLH
=DJURGQR=ãRWRU\MDĩXNRZLFH
gminy miejskie:
.RĞFLDQ/HV]QR
gminy miejsko-wiejskie:
%RMDQRZR%RUHN:LHONRSROVNL*RVW\Ĕ*yUD-XWURVLQ.RE\OLQ.URELD
.U]\ZLĔ0LHMVND*yUND2VLHF]QD3RJRU]HOD3RQLHF5DZLF]5\G]\QD
6]OLFKW\QJRZDĝPLJLHO:ąVRV]:VFKRZD
gminy wiejskie:
-HPLHOQR.RĞFLDQ.U]HPLHQLHZR/LSQR1LHFKOyZ3DNRVãDZ3ĊSRZR3LDVNL
3U]HPĊWĝZLĊFLHFKRZD:LMHZR:ãRV]DNRZLFH
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Nazwa gminy
gminy miejskie:
'ĊEOLQ.UDĞQLN/XEDUWyZ/XEOLQ3XãDZ\ĝZLGQLN
gminy miejsko-wiejskie:
%HãĪ\FH%\FKDZD.D]LPLHU]'ROQ\.RFNâĊF]QD1DãĊF]yZ
2SROH/XEHOVNLH2VWUyZ/XEHOVNL3LDVNL3RQLDWRZD5\NL
gminy wiejskie:
$EUDPyZ%DUDQyZ%RUNL%RU]HFKyZ&KRGHO']LHU]NRZLFH)DMVãDZLFH
)LUOHM*DUEyZ*ãXVN-DEãRQQD-DQRZLHF-DVWNyZ-H]LRU]DQ\
-y]HIyZQDG:LVãą.DPLRQND.DUF]PLVND.RQRSQLFD.RĔVNRZROD.UDĞQLN
.U]F]RQyZ.XUyZ/XEDUWyZ/XGZLQâD]LVND0DUNXV]yZ0HãJLHZ
0LFKyZ0LOHMyZ1LHGU]ZLFD'XĪD1LHGĨZLDGD1LHPFH1RZRGZyU
2VWUyZHN3XFKDF]yZ3XãDZ\5\EF]HZLFH6HUQLNL6SLF]\Q6WĊĪ\FD
6WU]\ĪHZLFH7UDZQLNL8ãĊĪ8U]ĊGyZ8ĞFLPyZ:ąZROQLFD:LONRãD]
:LONyZ:RMFLHFKyZ:yOND=DNU]yZHNĩ\U]\Q
gminy miejskie:
*UDMHZR.ROQRâRPĪD:\VRNLH0D]RZLHFNLH=DPEUyZ
gminy miejsko-wiejskie:
&LHFKDQRZLHF-HGZDEQH1RZRJUyG5DMJUyG6WDZLVNL6]F]XF]\Q6]HSLHWRZR
gminy wiejskie:
$QGU]HMHZR%RJXW\3LDQNL&]\ĪHZ*UDERZR*UDMHZR.OXNRZR
.RE\OLQ%RU]\P\.ROQR.RãDNL.RĞFLHOQH.XOHV]H.RĞFLHOQHâRPĪD
0Dã\3ãRFN0LDVWNRZR1RZH3LHNXW\1XU3LąWQLFD3U]\WXã\5DG]LãyZ
5XWNL6RNRã\6]XOERU]H:LHONLH6]XPRZRĝQLDGRZR7XURĞO:ąVRV]:L]QD
:\VRNLH0D]RZLHFNLH=DPEUyZ=DUĊE\.RĞFLHOQH=EyMQD
gminy miejskie:
*ãRZQR.RQVWDQW\QyZâyG]NLâyGĨ GHOHJDWXU\âyGĨ%DãXW\âyGĨ*yUQD
âyGĨ3ROHVLHâyGĨĝUyGPLHĞFLHâyGĨ:LG]HZ 2]RUNyZ3DELDQLFH=JLHU]
gminy miejsko-wiejskie:
$OHNVDQGUyZâyG]NL5]JyZ6WU\NyZ7XV]\Q
gminy wiejskie:
$QGUHVSRO%UyMFH*ãRZQR.VDZHUyZ1RZRVROQD2]RUNyZ3DELDQLFH
3DU]ĊF]HZ=JLHU]
gminy miejskie:
*RUOLFH*U\EyZ-RUGDQyZ/LPDQRZD0V]DQD'ROQD1RZ\6ąF]1RZ\7DUJ
=DNRSDQH
gminy miejsko-wiejskie:
%RERZD.U\QLFD=GUyM0XV]\QD3LZQLF]QD=GUyM5DEND=GUyM6WDU\6ąF]
6]F]DZQLFD
gminy wiejskie:
%LDã\'XQDMHF%XNRZLQD7DWU]DĔVND%\VWUD6LG]LQD&KHãPLHF
&]DUQ\'XQDMHF&]RUV]W\Q'REUD*RUOLFH*UyGHNQDG'XQDMFHP*U\EyZ
-DEãRQND-RGãRZQLN-RUGDQyZ.DPLHQLFD.DPLRQND:LHOND.RU]HQQD
.RĞFLHOLVNR.URĞFLHQNRQDG'XQDMFHP/DVNRZD/LPDQRZD/LSQLFD:LHOND
/XELHĔâDERZDâDSV]H1LĪQHâąFNRâRVRVLQD'ROQDâXNRZLFDâXĪQD
0RV]F]HQLFD0V]DQD'ROQD1DZRMRZD1LHGĨZLHGĨ1RZ\7DUJ
2FKRWQLFD'ROQD3RGHJURG]LH3RURQLQ5DED:\ĪQD5RSD5\WUR6ĊNRZD
6ãRSQLFH6S\WNRZLFH6]DIODU\7\PEDUN8ĞFLH*RUOLFNLH
gminy miejskie:
%DUWRV]\FH*yURZR,ãDZHFNLH,ãDZD.ĊWU]\Q/LG]EDUN:DUPLĔVNL/XEDZD
0UąJRZR2OV]W\Q2VWUyGD6]F]\WQR
gminy miejsko-wiejskie:
%DUF]HZR%LVNXSLHF%LV]W\QHN'REUH0LDVWR-H]LRUDQ\.RUV]H0LãDNRZR
0LãRPã\Q0RUąJ1LG]LFD2OV]W\QHN3DV\P5HV]HO6ĊSRSRO=DOHZR
gminy wiejskie:
%DUFLDQ\%DUWRV]\FH'ąEUyZQR'\ZLW\'ĨZLHU]XW\*LHWU]ZDãG*yURZR
,ãDZHFNLH*UXQZDOG,ãDZD-DQRZLHF.RĞFLHOQ\-DQRZR-HGZDEQR-RQNRZR
KĊWU]\Q.LZLW\.ROQR.R]ãRZR/LG]EDUN:DUPLĔVNL/XEDZD/XERPLQR
âXNWD0DãG\W\0UąJRZR2VWUyGD3LHFNL3XUGD5R]RJL6RUNZLW\6URNRZR
6WDZLJXGD6]F]\WQRĝZLąWNLĝZLĊWDMQR:LHOEDUN
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Nazwa gminy
gminy miejskie:
%U]HJ.ĊG]LHU]\Q.RĨOH2SROH
gminy miejsko-wiejskie:
%DERUyZ%LDãD%\F]\QD*ãRJyZHN*ãXEF]\FH*ãXFKRãD]\*RJROLQ
*URGNyZ.LHWU].OXF]ERUN.RORQRZVNLH.RUIDQWyZ.UDSNRZLFH/HĞQLFD
/HZLQ%U]HVNL1DP\VãyZ1LHPRGOLQ1\VD2WPXFKyZ2]LPHN3DF]NyZ
3UyV]NyZ3UXGQLN6WU]HOFH2SROVNLH8MD]G:RãF]\Q=DZDG]NLH
=G]LHV]RZLFH
gminy wiejskie:
%LHUDZD%UDQLFH&KU]ąVWRZLFH&LVHN'ąEURZD'REU]HĔ:LHONL
'RPDV]RZLFH,]ELFNR-HPLHOQLFD.DPLHQQLN.RPSUDFKFLFH/DVRZLFH
:LHONLH/XEU]D/XEV]DâDPELQRZLFHâXEQLDQ\0XUyZ2OV]DQND
3DNRVãDZLFH3DZãRZLF]NL3RNyM3ROVND&HUHNLHZ3RSLHOyZ5HĔVND:LHĞ
6NDUELPLHU]6NRURV]\FH6WU]HOHF]NLĝZLHUF]yZ7DUQyZ2SROVNL7XãRZLFH
7XUDZD:DOFH:LONyZ=ĊERZLFH
gminy miejskie:
0DNyZ0D]RZLHFNL2VWURãĊND2VWUyZ0D]RZLHFND3U]DVQ\V]
gminy miejsko-wiejskie:
%URN&KRU]HOH0\V]\QLHF5yĪDQ7ãXV]F]:\V]NyZ
gminy wiejskie:
%DUDQRZR%UDĔV]F]\N&]DUQLD&]HUZLQ&]HUZRQND'ąEUyZND'ãXJRVLRGãR
*RZRURZR-HGQRURĪHF.DG]LGãR.DUQLHZR.OHPEyZ.UDVQRVLHOF
.U]\QRZãRJD0DãD/HOLVâ\VH0DãNLQLD*yUQD0ã\QDU]H2EU\WH
2OV]HZR%RUNL2VWUyZ0D]RZLHFND3ãRQLDZ\%UDPXUD3U]DVQ\V]5]ąĞQLN
5]HNXĔ5]HZQLH6RPLDQND6WDU\/XERW\Ĕ6\SQLHZR6]HONyZ7URV]\Q
WąVHZR=DEURG]LH=DWRU\
gminy miejskie:
&KRG]LHĪ&]DUQNyZ3LãD:DãF]:ąJURZLHF=ãRWyZ
gminy miejsko-wiejskie:
&]ãRSD*RãDĔF]-DVWURZLH.UDMHQND.U]\Ī:LHONRSROVNLâREĪHQLFD
0DUJRQLQ0LURVãDZLHF2NRQHN5RJRĨQR6]DPRFLQ7U]FLDQND7XF]QR
8MĞFLH:LHOHĔ:URQNL:\U]\VN:\VRND
gminy wiejskie:
%LDãRĞOLZLH%XG]\Ĕ&KRG]LHĪ&]DUQNyZ'DPDVãDZHN'UDZVNR.DF]RU\
/LSND/XEDV]0LDVWHF]NR.UDMHĔVNLH3RãDMHZR5\F]\Zyã6]\GãRZR
7DUQyZND:DãF]:DSQR:ąJURZLHF=DNU]HZR=ãRWyZ
gminy miejskie:
%HãFKDWyZ3LRWUNyZ7U\EXQDOVNL5DGRPVNR7RPDV]yZ0D]RZLHFNL
gminy miejsko-wiejskie:
.DPLHĔVN.ROXV]NL2SRF]QR3U]HGEyU]6XOHMyZ=HOyZ
gminy wiejskie:
$OHNVDQGUyZ%HãFKDWyZ%ĊGNyZ%LDãDF]yZ%XG]LV]HZLFH&]DUQRFLQ
&]HUQLHZLFH'ãXWyZ'REU\V]\FH'UXĪELFH)DãNyZ*RPXQLFH*RU]NRZLFH
*UDELFD,QRZãyG].OHV]F]yZ.OXF]HZVNR.OXNL.RELHOH:LHONLH.RGUąE
/JRWD:LHOND/XERFKQLDâDG]LFHâĊNL6]ODFKHFNLH0DVãRZLFH0QLV]NyZ
0RV]F]HQLFD3DUDG\Ī3RĞZLĊWQH5DGRPVNR5ĊF]QR5RNLFLQ\5R]SU]D
5]ąĞQLD5]HF]\FD6ãDZQR6XOPLHU]\FH6]F]HUFyZ7RPDV]yZ0D]RZLHFNL
8MD]G:LHOJRPã\Q\:ROD.U]\V]WRSRUVND:ROEyU]ĩDUQyZĩHOHFKOLQHN
gminy miejskie:
*RVW\QLQ.XWQRâĊF]\FD3ãRFN6LHUSF
gminy miejsko-wiejskie:
'URELQ*ąELQ.URĞQLHZLFH:\V]RJUyGĩ\FKOLQ
gminy wiejskie:
%HGOQR%LHOVN%RG]DQyZ%UXG]HĔ'XĪ\%XONRZR&]HUZLĔVNQDG:LVãą
'DV]\QD'ąEURZLFH*RVW\QLQ*R]GRZR*yUDĝZLĊWHM0DãJRU]DW\,ãyZ
.LHUQR]LD.U]\ĪDQyZ.XWQRâDQLĊWDâąFNâĊF]\FD0DãD:LHĞ0RFKRZR
1RZH2VWURZ\1RZ\'XQLQyZ2SRUyZ3DF\QD3LąWHN5DG]DQRZR
5RĞFLV]HZR6DQQLNL6LHUSF6ãXELFH6ãXSQR6WDUD%LDãD6WDURĨUHE\6WU]HOFH
6]F]DZLQ.RĞFLHOQ\6]F]XWRZR:LWRQLD=DZLG]
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gminy miejskie:
*QLH]QR/XERĔ2EU]\FNR3R]QDĔ GHOHJDWXU\3R]QDĔ*UXQZDOG
3R]QDĔ-HĪ\FH3R]QDĔ1RZH0LDVWR3R]QDĔ6WDUH0LDVWR3R]QDĔ:LOGD 
3XV]F]\NRZR
gminy miejsko-wiejskie:
%XN&]HPSLĔ&]HUQLHMHZR'ROVN*URG]LVN:LHONRSROVNL.ãHFNR.RVWU]\Q
.yUQLN.VLąĪ:LHONRSROVNL/ZyZHN0LãRVãDZ0RVLQD0XURZDQD*RĞOLQD
1HNOD1RZ\7RP\ĞO2ERUQLNL2SDOHQLFD2VWURUyJ3QLHZ\3RELHG]LVND
5DNRQLHZLFH6LHUDNyZ6NRNL6WĊV]HZ6ZDU]ĊG]6]DPRWXã\ĝUHP
ĝURGD:LHONRSROVND7U]HPHV]QR:LHOLFKRZR:LWNRZR:U]HĞQLD
gminy wiejskie:
%URGQLFD&KU]\SVNR:LHONLH&]HUZRQDN'RPLQRZR'RSLHZR'XV]QLNL
*QLH]QR*UDQRZR.DPLHQLHF.DĨPLHU].LV]NRZR.OHV]F]HZR.RãDF]NRZR
.RPRUQLNL.U]\NRV\.XĞOLQ.ZLOF]âXERZR0LHG]LFKRZR0LHOHV]\Q
0LHĞFLVNR1LHFKDQRZR1RZH0LDVWRQDG:DUWą2EU]\FNR5RNLHWQLFD
6XFK\/DV7DUQRZR3RGJyUQH=DQLHP\Ğl
gminy miejskie:
'\QyZ-DURVãDZ/XEDF]yZ3U]HP\ĞO3U]HZRUVN5DG\PQR
gminy miejsko-wiejskie:
&LHV]DQyZ.DĔF]XJD1DURO2OHV]\FH6LHQLDZD
gminy wiejskie:
$GDPyZND%LUF]D&KãRSLFH'XELHFNR'\QyZ)UHGURSRO*Dü
+RU\QLHF=GUyM-DURVãDZ-DZRUQLN3ROVNL.UDVLF]\Q.U]\ZF]D/DV]NL
/XEDF]yZ0HG\ND2Uã\3DZãRVLyZ3UXFKQLN3U]HP\ĞO3U]HZRUVN
5DG\PQR5RNLHWQLFD5RĨZLHQLFD6WDU\']LNyZ6WXEQR7U\ĔF]D
Wią]RZQLFD:LHONLH2F]\=DU]HF]HĩXUDZLFD
gminy miejskie:
3LRQNL5DGRP
gminy miejsko-wiejskie:
%LDãREU]HJL'U]HZLFD*UyMHF,ãĪD.R]LHQLFH/LSVNR0RJLHOQLFD
1RZH0LDVWRQDG3LOLFą3U]\VXFKD6NDU\V]HZ6]\GãRZLHF:DUND
:\ĞPLHU]\FH=ZROHĔ
gminy wiejskie:
%HOVN'XĪ\%ãĊGyZ%RUNRZLFH&KOHZLVND&KRWF]D&K\QyZ&LHSLHOyZ
*DUEDWND/HWQLVNR*LHOQLyZ*ãRZDF]yZ*QLHZRV]yZ*RV]F]\Q
*RZDUF]yZ*y]G*UDEyZQDG3LOLFą-DVLHQLHF-DVWU]ąE-DVWU]ĊELD-HGOLĔVN
-HGOQLD/HWQLVNR.D]DQyZ.OZyZ.RZDOD0DJQXV]HZ0LUyZ2GU]\Zyã
2URĔVNR3LRQNL3QLHZ\3ROLF]QD3RWZRUyZ3URPQD3U]\ãĊN3U]\W\N
5DG]DQyZ5XVLQyZ5]HF]QLyZ6LHFLHFKyZ6LHQQR6ROHFQDG:LVãą
6WDUD%ãRWQLFD6WURPLHF7F]yZ:LHQLDZD:LHU]ELFD:RODQyZ=DNU]HZ
gminy miejskie:
/HĪDMVNâDĔFXW0LHOHF5]HV]yZ
gminy miejsko-wiejskie:
%ãDĪRZD%RJXFKZDãD*ãRJyZ0DãRSROVNL.ROEXV]RZD1RZD6DU]\QD
3U]HFãDZ5RSF]\FH6ĊG]LV]yZ0DãRSROVNL6RNRãyZ0DãRSROVNL6WU]\ĪyZ
7\F]\Q
gminy wiejskie:
%LDãREU]HJL%RURZD&KPLHOQLN&PRODV&]DUQD&]HUPLQ&]XGHF']LNRZLHF
)U\V]WDN*DZãXV]RZLFH*URG]LVNR'ROQH+\ĪQH,ZLHU]\FH.DPLHĔ.UDVQH
.XU\ãyZND/HĪDMVN/XEHQLDâDĔFXW0DUNRZD0LHOHF1LHE\OHF1LZLVND
2VWUyZ5DNV]DZD5DQLĪyZĝZLOF]D7U]HERZQLVNR7XV]yZ1DURGRZ\
:LHORSROH6NU]\ĔVNLH:LĞQLRZDĩRã\QLD
gminy miejskie:
*DUZROLQâDVNDU]HZâXNyZ0LĔVN0D]RZLHFNL6LHGOFH6RNRãyZ3RGODVNL
6WRF]HNâXNRZVNL:ĊJUyZ
gminy miejsko-wiejskie:
.DãXV]\Q.RVyZ/DFNLâRFKyZ0RUG\3LODZDĩHOHFKyZ
gminy wiejskie:
$GDPyZ%LHODQ\%RURZLH&HJãyZ&HUDQyZ'ĊEH:LHONLH'REUH
'RPDQLFH*DUZROLQ*yU]QR*UĊENyZ-DEãRQQD/DFND-DGyZ-DNXEyZ
.ãRF]HZ.RãELHO.RUF]HZ.RU\WQLFD.RWXĔ.U]\ZGD/DWRZLF]/LZ
âDVNDU]HZâXNyZ0DFLHMRZLFH0LDVWNyZ.RĞFLHOQ\0LHG]QD
MiĔVN0D]RZLHFNL0RNRERG\0UR]\2VLHFN3DSURWQLD3DU\VyZ3RĞZLĊWQH
3U]HVP\NL5HSNL6DEQLH6DGRZQH6HURNRPOD6LHGOFH6LHQQLFD6NyU]HF
6RELHQLH-H]LRU\6REROHZ6RNRãyZ3RGODVNL6WDQLQ6WDQLVãDZyZ6WHUG\Ĕ
6WRF]HN6WRF]HNâXNRZVNL6WUDFKyZND6XFKRĪHEU\7URMDQyZ7U]HELHV]yZ
:LHU]EQR:LOJD:LĞQLHZ:RG\QLH:RMFLHV]NyZ:ROD0\VãRZVND=EXF]\Q
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Nazwa gminy
gminy miejskie:
6LHUDG]=GXĔVND:ROD
gminy miejsko-wiejskie:
%ãDV]NL']LDãRV]\QâDVN3RGGĊELFH6]DGHN:DUWD:LHOXĔ=ãRF]HZ
gminy wiejskie:
%LDãD%UąV]HZLFH%U]HĨQLR%XF]HN%XU]HQLQ&]DUQRĪ\ã\'DOLNyZ'REURĔ
*RV]F]DQyZ.LHãF]\JãyZ.ORQRZD.RQRSQLFD/XWRPLHUVN/XWXWyZ
0RNUVNR2VMDNyZ2VWUyZHN3ąWQyZ3ĊF]QLHZ5XVLHF6ĊG]LHMRZLFH
6LHPNRZLFH6LHUDG]6NRPOLQ:DUWNRZLFH:LGDZD:LHU]FKODV:RG]LHUDG\
:UyEOHZ=DG]LP=DSROLFH=GXĔVND:ROD
gminy miejskie:
%U]H]LQ\âRZLF]5DZD0D]RZLHFND6NLHUQLHZLFH6RFKDF]HZĩ\UDUGyZ
gminy miejsko-wiejskie:
%LDãD5DZVND0V]F]RQyZ
gminy wiejskie:
%DUDQyZ%LHODZ\%ROLPyZ%U]H]LQ\&KąĞQR&LHOąG]'PRVLQ
'RPDQLHZLFH*ãXFKyZ*RG]LDQyZ-DNWRUyZ-HĪyZ.RFLHU]HZ3RãXGQLRZ\
.RZLHV\/LSFH5H\PRQWRZVNLHâRZLF]â\V]NRZLFH0DNyZ0ãRG]LHV]\Q
1LHERUyZ1RZD6XFKD1RZ\.DZĊF]\Q3XV]F]D0DULDĔVND5DG]LHMRZLFH
5DZD0D]RZLHFND5HJQyZ5RJyZ5\EQR6DGNRZLFH6NLHUQLHZLFH6ãXSLD
6RFKDF]HZ7HUHVLQ:LVNLWNL=GXQ\ĩDELD:ROD
gminy miejskie:
&]ãXFKyZ/ĊERUNâHED6ãDZQR6ãXSVN8VWND
gminy miejsko-wiejskie:
%\WyZ&]DUQH'HEU]QR.ĊSLFH0LDVWNR
gminy wiejskie:
%RU]\WXFKRP&HZLFH&]DUQD'ąEUyZND&]ãXFKyZ'DPQLFD
'ĊEQLFD.DV]XEVND*ãyZF]\FH.RE\OQLFD.RF]DãD.RãF]\JãRZ\.RQDU]\Q\
/LSQLFD1RZD:LHĞ LĊERUVND3DUFKRZR3RVWRPLQR3RWĊJRZR3U]HFKOHZR
5]HF]HQLFD6ãDZQR6ãXSVN6PRãG]LQR6WXG]LHQLFH7U]HELHOLQR7XFKRPLH
8VWND:LFNR
gminy miejskie:
$XJXVWyZ(ãN*LĪ\FNR6HMQ\6XZDãNL
gminy miejsko-wiejskie:
%LDãD3LVND*RãGDS/LSVN0LNRãDMNL2OHFNR2U]\V]3LV]5XFLDQH1LGD5\Q
WĊJRU]HZR
gminy wiejskie:
$XJXVWyZ%DNDãDU]HZR%DQLH0D]XUVNLH%DUJãyZ.RĞFLHOQ\%XGU\
'XEHQLQNL(ãN)LOLSyZ*LE\*LĪ\FNR-HOHQLHZR.DOLQRZR.RZDOH2OHFNLH
.UDVQRSRO.UXNODQNL0LãNL1RZLQND3ãDVND3R]H]GU]H3URVWNL3U]HURĞO
3XĔVN5DF]NL5XWND7DUWDN6HMQ\6WDUH-XFK\6XZDãNL6]WDELQ6]\SOLV]NL
ĝZLĊWDMQR:LHOLF]NL:LĪDMQ\:\GPLQ\
gminy miejskie:
6WDUJDUG6]F]HFLĔVNL6]F]HFLQĝZLQRXMĞFLH
gminy miejsko-wiejskie:
&HG\QLD&KRFLZHO&KRMQD'REUD'REU]DQ\']LZQyZ*ROF]HZR*ROHQLyZ
*U\ILFH*U\ILQR,ĔVNR.DPLHĔ3RPRUVNL/LSLDQ\âREH]0DV]HZR
0LHV]NRZLFH0LĊG]\]GURMH0RU\Ĕ1RZH:DUSQR1RZRJDUG3ãRW\3ROLFH
3\U]\FH5HVNR6XFKDĔ7U]FLĔVNR=GUyM7U]HELDWyZ:ĊJRU]\QR:ROLQ
gminy wiejskie:
%DQLH%LHOLFH%URMFH'REUD 6]F]HFLĔVND 'ROLFH.DUQLFH.RE\ODQND
.RãEDVNRZR.R]LHOLFH0DULDQRZR2VLQD3U]HOHZLFH3U]\ELHUQyZ
5DGRZR0DãH5HZDO6WDUD'ąEURZD6WDUH&]DUQRZR6WDUJDUG6]F]HFLĔVNL
6WHSQLFDĝZLHU]QR:DUQLFH:LGXFKRZD
gminy miejskie:
6DQGRPLHU]6WDORZD:ROD7DUQREU]HJ
gminy miejsko-wiejskie:
$QQRSRO%DUDQyZ6DQGRPLHUVNLûPLHOyZ-DQyZ/XEHOVNL.RSU]\ZQLFD
1LVNR1RZD'ĊED2SDWyZ2VLHN2ĪDUyZ3RãDQLHF5XGQLNQDG6DQHP
6WDV]yZ8ODQyZ=DZLFKRVW
gminy wiejskie:
BaüNRZLFH%DWRU]%RJRULD%RMDQyZ&KU]DQyZ'ZLNR]\']ZROD
*RG]LV]yZ*RU]\FH*RĞFLHUDGyZ*UĊEyZ+DUDVLXNL,ZDQLVND-DURFLQ
-HĪRZH.OLPRQWyZ.U]HV]yZ/LSQLNâRQLyZâXEQLFH0DMGDQ.UyOHZVNL
0RGOLERU]\FH2EUD]yZ3DGHZ1DURGRZD3RWRN:LHONL3\V]QLFD
5DGRP\ĞOQDG6DQHP5\WZLDQ\6DGRZLH6DPERU]HF6]DVWDUND7DUãyZ
7U]\GQLN'XĪ\:LOF]\FH:RMFLHFKRZLFH=DNOLNyZ=DOHV]DQ\
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Nazwa gminy
gminy miejskie:
%RFKQLD'ĊELFD7DUQyZ
gminy miejsko-wiejskie:
%U]HVNR%U]RVWHN&LĊĪNRZLFH&]FKyZ'ąEURZD7DUQRZVND1RZ\:LĞQLF]
3LO]QR5DGãyZ5DGRP\ĞO:LHONL5\JOLFH6]F]XFLQ7XFKyZ:RMQLF]
=DNOLF]\QĩDEQR
gminy wiejskie:
%RFKQLD%ROHVãDZ%RU]ĊFLQ&]DUQD'ĊELFD'ĊEQR*QRMQLN*UĊERV]yZ
*URPQLN,ZNRZD-RGãRZD/LSQLFD0XURZDQD/LVLD*yUDâDSDQyZ
MĊGU]HFKyZ2OHVQR3OHĞQD5DGJRV]F]5]HSLHQQLN6WU]\ĪHZVNL5]H]DZD
6NU]\V]yZ6]F]XURZD6]HU]\Q\7DUQyZ7U]FLDQD:DGRZLFH*yUQH
:LHU]FKRVãDZLFH:LHWU]\FKRZLFHĩHJRFLQDĩ\UDNyZ
gminy miejskie:
%URGQLFD&KHãPQR&KHãPĪD*ROXE'REU]\Ĕ*UXG]LąG]
1RZH0LDVWR/XEDZVNLH7RUXĔ:ąEU]HĨQR
gminy miejsko-wiejskie:
*yU]QR-DEãRQRZR3RPRUVNLH.RZDOHZR3RPRUVNLHâDVLQ
5DG]\Ĕ&KHãPLĔVNL
gminy wiejskie:
%DUWQLF]ND%LVNXSLHF%REURZR%URGQLFD%U]R]LH&KHãPQR&KHãPĪD
&LHFKRFLQ'ĊERZDâąND*ROXE'REU]\Ĕ*URG]LF]QR*UXG]LąG]*UXWD
.LMHZR.UyOHZVNLH.VLąĪNL.XU]ĊWQLN/LVHZR/XELF]âXELDQNDâ\VRPLFH
1RZH0LDVWR/XEDZVNLH2EURZR2VLHN3DSRZR%LVNXSLH3ãXĪQLFD5DGRPLQ
5RJyĨQR6WROQRĝZLHFLHQDG2VąĝZLHG]LHEQLD8QLVãDZ:ąEU]HĨQR
WąSLHOVN:LHOND1LHV]DZND=ELF]QR=ãDZLHĞ:LHOND
gminy miejskie:
%LHODZD%RJXV]yZ*RUFH'XV]QLNL=GUyM']LHUĪRQLyZ-HGOLQD=GUyM
.ãRG]NR.XGRZD=GUyM1RZD5XGD3LHV]\FH3LãDZD*yUQD3RODQLFD=GUyM
6]F]DZQR=GUyMĝZLGQLFDĝZLHERG]LFH:DãEU]\FK
gminy miejsko-wiejskie:
%DUGR%\VWU]\FD.ãRG]ND*ãXV]\FD-DZRU]\QDĝląVND/ąGHN=GUyM
0LHURV]yZ0LĊG]\OHVLH1LHPF]D5DGNyZ6WURQLHĝląVNLH6WU]HJRP
6]F]\WQD=ąENRZLFHĝląVNLH=LĊELFH=ãRW\6WRNĩDUyZ
gminy wiejskie:
&LHSãRZRG\&]DUQ\%yU'REURPLHU]']LHUĪRQLyZ.DPLHQLHF=ąENRZLFNL
.ãRG]NR/HZLQ.ãRG]NLâDJLHZQLNL0DUFLQRZLFH1RZD5XGD3U]HZRUQR
6WDUH%RJDF]RZLFH6WRV]RZLFHĝZLGQLFD:DOLP
gminy miejskie:
-y]HIyZ.RE\ãND/HJLRQRZR0DUNL0LODQyZHN1RZ\'ZyU0D]RZLHFNL
2WZRFN3LDVWyZ3RGNRZD/HĞQD3UXV]NyZ6XOHMyZHN:DUV]DZD G]LHOQLFH
:DUV]DZD%HPRZR:DUV]DZD%LDãRãĊND:DUV]DZD%LHODQ\
:DUV]DZD0RNRWyZ:DUV]DZD2FKRWD:DUV]DZD3UDJD3RãXGQLH
:DUV]DZD3UDJD3yãQRF:DUV]DZD5HPEHUWyZ:DUV]DZDĝUyGPLHĞFLH
:DUV]DZD7DUJyZHN:DUV]DZD8UVXV:DUV]DZD8UV\QyZ
:DUV]DZD:DZHU:DUV]DZD:HVRãD:DUV]DZD:LODQyZ:DUV]DZD:ãRFK\
:DUV]DZD:ROD:DUV]DZDĩROLERU] =ąENL=LHORQND
gminy miejsko-wiejskie:
%ãRQLH%UZLQyZ*yUD.DOZDULD*URG]LVN0D]RZLHFNL+DOLQyZ.DUF]HZ
.RQVWDQFLQ-H]LRUQDâRPLDQNL2ĪDUyZ0D]RZLHFNL3LDVHF]QR5DG]\PLQ
6HURFN7DUF]\Q:RãRPLQ=DNURF]\P
gminy wiejskie:
%URFKyZ&HOHVW\QyZ&]RVQyZ,]DEHOLQ-DEãRQQD.DPSLQRV/HRQFLQ
/HV]QR/HV]QRZROD0LFKDãRZLFH1DGDU]\Q1LHSRUĊW3RPLHFKyZHN
3UDĪPyZ5DV]\Q6WDUH%DELFH:Lą]RZQD:LHOLV]HZ
gminy miejskie:
$OHNVDQGUyZ.XMDZVNL&LHFKRFLQHN.RZDO/LSQR1LHV]DZD5DG]LHMyZ
5\SLQ:ãRFãDZHN
gminy miejsko-wiejskie:
%U]HĞü.XMDZVNL&KRGHF]'REUH'REU]\ĔQDG:LVãą,]ELFD.XMDZVND/XELHĔ
.XMDZVNL/XEUDQLHF3LRWUNyZ.XMDZVNL6NĊSH
gminy wiejskie:
$OHNVDQGUyZ.XMDZVNL%DUXFKRZR%ąGNRZR%REURZQLNL%RQLHZR%U]X]H
%\WRĔ&KRFHĔ&KURVWNRZR&]HUQLNRZR)DELDQNL.LNyã.RQHFN.RZDO
/LSQR/XEDQLH2VLĊFLQ\5DFLąĪHN5DG]LHMyZ5RJRZR5\SLQ6NUZLOQR
7ãXFKRZR7RSyOND:DJDQLHF:LHOJLH:ãRFãDZHN=DNU]HZR=EyMQR
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gminy miejskie:
2OHĞQLFD2ãDZD:URFãDZ GHOHJDWXU\:URFãDZ)DEU\F]QD:URFãDZ.U]\NL
:URFãDZ3VLH3ROH:URFãDZ6WDUH0LDVWR:URFãDZĝUyGPLHĞFLH 
gminy miejsko-wiejskie:
%LHUXWyZ%U]HJ'ROQ\-HOF]/DVNRZLFH.ąW\:URFãDZVNLH0LOLF]
2ERUQLNLĝląVNLH3UXVLFH6LHFKQLFH6REyWND6WU]HOLQĝURGDĝląVND7U]HEQLFD
7ZDUGRJyUD:Lą]yZ:RãyZĩPLJUyG
gminy wiejskie:
%RUyZ&LHV]NyZ&]HUQLFD'ãXJRãĊND'REURV]\FH'RPDQLyZ
-RUGDQyZĝląVNL.RELHU]\FH.RQGUDWRZLFH.RVWRPãRW\.URĞQLFH0DOF]\FH
0LHWNyZ0LĊNLQLD2OHĞQLFD2ãDZD:LĔVNR:LV]QLD0DãD=DZRQLD
ĩyUDZLQD
gminy miejskie:
%LãJRUDM+UXELHV]yZ7RPDV]yZ/XEHOVNL=DPRĞü
gminy miejsko-wiejskie:
)UDPSRO-y]HIyZ.UDVQREUyGâDV]F]yZ6]F]HEU]HV]\Q7DUQRJUyG
7\V]RZFH=ZLHU]\QLHF
gminy wiejskie:
$GDPyZ$OHNVDQGUyZ%HãĪHF%LãJRUDM%LV]F]D'RãKRE\F]yZ*RUDM
*RU]NyZ*UDERZLHF+RURGãR+UXELHV]yZ,]ELFD-DUF]yZ.RPDUyZ2VDGD
.U\QLFH.VLĊĪSRO/XE\F]D.UyOHZVNDâDEXQLHâXNRZD0LąF]\Q0LUF]H
1LHOLV]2EV]D3RWRN*yUQ\5DFKDQLH5DGHF]QLFD5XGQLN6LWQR
6NLHUELHV]yZ6WDU\=DPRĞü6XãyZ6XVLHF7DUQDZDWND7HODW\Q7HUHV]SRO
7RPDV]yZ/XEHOVNL7U]HV]F]DQ\7XURELQ8FKDQLH8OKyZHN:HUENRZLFH
:\VRNLH=DNU]HZ=DPRĞüĩyãNLHZND
gminy miejskie:
*R]GQLFD*XELQâĊNQLFD1RZD6yO=LHORQD*yUDĩDJDĔĩDU\
gminy miejsko-wiejskie:
%DELPRVW%\WRP2GU]DĔVNL&\ELQND&]HUZLHĔVN,ãRZD-DVLHĔ.DUJRZD
.RĪXFKyZ.URVQR2GU]DĔVNLH/XEVNR0DãRPLFH1RZH0LDVWHF]NR
1RZRJUyG%REU]DĔVNL6ãDZD6XOHFKyZ6]SURWDZDĝZLHERG]LQ7RU]\P
:ROV]W\Q=EąV]\QHN=EąV]\Ĕ
gminy wiejskie:
%REURZLFH%RMDGãD%URG\%U]HĨQLFD%\WQLFD'ąELH*XELQ.ROVNR
/LSLQNLâXĪ\FNLH/XEU]DâDJyZ0DV]HZR1LHJRVãDZLFH1RZD6yO2W\Ĕ
3U]HZy]6LHGOHF6LHGOLVNR6NąSH6]F]DQLHFĝZLGQLFD7U]HELHFKyZ7U]HELHO
7XSOLFH:\PLDUNL=DEyU=LHORQD*yUDĩDJDĔĩDU\
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Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:
— w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na podstawie nadesłanego zamówienia (sprzedaż wysyłkowa);
— w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę):
— ul. Powsińska 69/71, tel. 22 694-62-96
— al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73
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