
 

UCHWAŁA NR XV/91/2019
RADY GMINY GAWORZYCE
z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany granic Aglomeracji

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2018 r. poz. 2268, 1479, 
1722, z 2019 r. poz. 125, 534) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Gaworzyce, położoną na terenie powiatu polkowickiego, 
z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Koźlice.

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1 oraz jej obszar oznaczone są na mapie, 
stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały.

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy 
Gaworzyce: Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzyce, Dzików.

4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi: 2661.

5. Integralną część uchwały stanowi opis aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące 
charakterystyki aglomeracji, o której mowa w ust. 1, będący załącznikiem nr 1 Uchwały.

§ 2. Likwiduje się aglomerację Gaworzyce o równoważnej liczbie mieszkańców 2600 wyznaczoną 
w § 4. rozporządzenia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30. czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji: Chocianów, Ciepłowody, Dobromierz, Gaworzyce, Gądkowice, Grębocice, Kamieniec 
Ząbkowicki, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kotla, Łagiewniki, Marciszów, Mieroszów, 
Międzybórz, Międzylesie, Milicz, Niechlów, Niemcza, Pieńsk, Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków, 
Radwanice, Ruszów, Skokowa, Sobótka, Stanowice, Sułów, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Zagrodno, 
Zawidów, Ziębice (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 z późn. zm.1) ).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Białek

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, z 2007 r. 
Nr 159 poz. 2039.
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Załącznik nr 1 do Uchwały 

Nr XV/91/2019 

Rady Gminy Gaworzyce 

z dnia 28 października 2019 r.  

 

 

 

 

 

Zmiany planu aglomeracji  
 

 

 

GAWORZYCE 

(nazwa aglomeracji) 

 

 

powiat 

POLKOWICKI 

 

 

województwo 

DOLNOŚLĄSKIE 
 

 

 

utworzonej na podstawie Rozporządzenia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  
30 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Chocianów, Ciepłowody, 
Dobromierz, Gaworzyce, Gądkowice, Grębocice, Kamieniec Ząbkowicki, Kąty 

Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kotła, Łagiewniki, Marciszów, 
Mieroszów, Międzybórz, Międzylesie, Milicz, Niechlów, Niemcza, Pieńsk, 

Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków, Radwanice, Ruszów, Skokowa, 
Sobótka, Stanówkę, Sułów, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Zagrodno, Zawidów, 

Ziębice 
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Część opisowa  

 

Niezbędne informacje zawarte w części opisowej przedstawiono z zachowaniem tytułów oraz kolejności 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.  

w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 r. poz. 1586). 

 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 

1. Nazwa aglomeracji: Gaworzyce 

2. Wyznacza się aglomerację Gaworzyce, w skład której wchodzą miejscowości: Kłobuczyn, 

Koźlice, Gaworzyce i Dzików, której RLM wynosi 2661. 

3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia jest zgodna z wykazaną ewidencją 

liczby ludności: 

a. Dzików – 120 RLM (114+6) 

b. Gaworzyce - 1590 RLM (1527+63) 

c. Kłobuczyn – 613 RLM (602+11) 

d. Koźlice – 338 RLM (332+6) 

Łącznie: 114+6+1527+63+602+11+332+6 = 2661 RLM. 

4. Likwiduje się natomiast aglomerację Gaworzyce o RLM 2600 wyznaczoną rozporządzeniem. 

5. Gminy w aglomeracji: Gaworzyce 

6. Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: 

Dzików, Gaworzyce, Kłobuczyn, Koźlice, Mieszków 

7. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Mieszków 

8. Wskaźnik koncentracji dla aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 2661 osób / 27,0 km sieci 

= 98,56 osób / km 

9. Wskaźnik koncentracji dla Mieszkowa: 126 osób / ok. 2,8 km sieci koniecznej do wybudowania 

(w tym ok. 1,0 km sieci sanitarnej grawitacyjnej i ok. 1,8 km sieci sanitarnej tłocznej)  

= 45 osób / km 

10. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Koźlice 

 

2. Adres wnioskodawcy oraz dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się  

w sprawach złożonego wniosku 

 1. Miejscowość: Gaworzyce 

 2. Ulica, nr: Dworcowa 95 

3. Gmina: Gaworzyce 

 4. Powiat: Polkowicki 

 5. Województwo: Dolnośląskie 

 6. Telefon: 76 8316 285 

 7. Osoba do kontaktu: Małgorzata Pawlik, tel. 76 8316 285 wew. 45 

 

3. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 

 

Łączna długość istniejącej sieci kanalizacyjnej aglomeracji wynosi - 27,0 km, w tym: 

- sanitarnej grawitacyjnej - 22,6 km 

- sanitarnej tłocznej - 4,4 km 

- ogólnospławnej grawitacyjnej - 0,0 km 

- ogólnospławnej tłocznej - 0,0 km 

 

Obowiązujące plany inwestycyjne Gminy Gaworzyce nie przewidują rozbudowy sieci kanalizacyjnych 

na terenie aglomeracji.  
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Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych powinny gwarantować blisko 

100% poziomu obsługi. Oznacza to, że wyposażenie w sieć kanalizacyjną powinno być co najmniej na 

poziomie: 95 % dla aglomeracji o RLM < 100 000. 

 

%RLM korzystających z sieci obliczono ze wzoru: 

(RLM stałych mieszkańców + RLM przemysłu + RLM osób czasowo przebywających  

w aglomeracji)*100 % / RLM rzeczywiste  w aglomeracji = %RLM 

 

Aktualny % RLM korzystających z sieci: (2639+0+0)*100% / 2787 = 94,69 %  

Wartość RLM rzeczywistego w aglomeracji = 2787, określono na podstawie ewidencji liczby ludności 

aktualnej aglomeracji Gaworzyce, w skład której zgodnie z rozporządzeniem wchodzą miejscowości  

z terenu Gminy Gaworzyce: Dzików, Gaworzyce, Kłobuczyn, Koźlice oraz Mieszków. 

 

Planowany % RLM korzystających z sieci: (2639+0+0)*100% / 2661 = 99,17% 

Wartość RLM rzeczywistego w aglomeracji wyznaczonej po wyłączeniu Mieszkowa = 2787 – 126 = 

2661  

  

Ścieki z zakładów przemysłowych nie są odbierane w aglomeracji, więc nie uwzględniono ich przy 

obliczaniu RLM.  

 

 

4. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji  

 

4.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków 

 

Na terenie aglomeracji Gaworzyce znajduje się jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków  

w miejscowości Koźlice, na działce nr 528, obręb 0006 Koźlice, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki. 

Oczyszczalnia ścieków w Koźlicach przeszła w 2005 roku gruntowną modernizację. Po ww. rozbudowie 

jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych  

i chemicznym strącaniem związków fosforu. Oczyszczanie biologiczne ścieków odbywa się w reaktorze 

typu ARBF F200 (technologia sekwencyjna procesów biologicznych) i oparte jest na metodzie 

niskoobciążonego osadu czynnego.  

 

Do oczyszczalni dopływają ścieki o charakterze bytowym. 

 

Nazwa oczyszczalni ścieków: Koźlice 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Koźlice, 59-180 Gaworzyce 

Dane kontaktowe: 693 450 228 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska: 

Decyzja SR.6341.41.2015, data wydania: 30.12.2015 r., data ważności: 31.12.2025 r. (Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XV/91/2019 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 października 2019 r.) 

 

Przepustowość oczyszczalni: 

średnia - 386 m3/d 

maksymalna - 497 m3/d 

 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2800  
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Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim  

sprawozdaniu z realizacji KPOŚK - 74,7 tyś. m3/r 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [tyś. m3/r]: 72,7 

Ścieki dowożone [tyś. m3/r]: 1,9 

 

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni w roku poprzednim:  82,2 tyś. m3/r (2017r.) 

           

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych (skład jakościowy ścieków powstających na  

terenie aglomeracji): 

a) BZT5 [mg O2/l] - 512 

b) ChZTCr [mg O2/l]: - 928 

c) Zawiesiny ogólne [mg/l]: - 194 

d) Azot ogólny [mg N/l]: - 0 

e) Fosfor ogólny: [mg P/l]: - 0 

 

Średnie wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków: 

a) BZT5 [mg O2/l] - 17 

b) ChZTCr [mg O2/l]: - 71 

c) Zawiesiny ogólne [mg/l]: - 13 

d) Azot ogólny [mg N/l]: - 0 

e) Fosfor ogólny: [mg P/l]: - 0 

 

Wprowadzenie oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków odbywa się  

do odbiornika - Potoku Kłobka (bezpośredni odbiornik) w km 1+915 (działka o numerze nr 161 (Wp), 

obręb 0006 Koźlice, gmina Gaworzyce).  

Współrzędne geograficzne punktu rzutu ścieków:  

N 51º36’07,06’’     E 15º53’06,32’’ 

 

Odbiornik: 

III rzędu - Szprotawa  

II rzędu - Bóbr 

I rzędu - Odra 

 

Nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji.  

 

 

4.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących  

mieszkańców aglomeracji 

 

Na terenie aglomeracji znajdują się 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków: 

− 1 szt. w Gaworzycach 

− 1 szt. w Dzikowie 

Liczba mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - 7 

RLM. 
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4.3. Informacje dotyczące mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe 

Liczba mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez tabor asenizacyjny: 

a) aktualna (zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji KPOŚK w 2018 r.) – 141 RLM 

b) planowana (po wyłączeniu Mieszkowa z aglomeracji Gaworzyce) –  141 – 126 = 15 RLM 

 

4.4. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowana 

 

Do sieci kanalizacyjnej aglomeracji Gaworzyce nie są odprowadzane ścieki przemysłowe. Nie planuje się 

podłączenia nowych zakładów przemysłowych do sieci aglomeracji. 

 

4.5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji planowanej równoważnej liczby mieszkańców 

 

Rzeczywiste RLM aglomeracji - 2661 RLM, określono na podstawie Załącznika nr 2 do Uchwały Nr 

XV/91/2019 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 października 2019 r. na które składa się: 

 

1. Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej - 2639 RLM 

2. Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie 

środki finansowe zostały pozyskane - 0 RLM 

3. Liczna osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej - 0 RLM 

4. Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której 

wykonanie środki finansowe zostały pozyskane - 0 RLM 

5. Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez 

zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej - 0 RLM 

6. Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie 

odprowadzany przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci 

kanalizacyjnej - 0 RLM 

7. Liczba mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez tabor asenizacyjny - 15 RLM 

8. Liczba mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania 

ścieków - 7 RLM 

 

 

5. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, 

obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie 

aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 

obowiązujące na tych terenach 

 

Na terenie aglomeracji Gaworzyce istnieje podziemne ujęcie wód w miejscowości Kłobuczyn, składające 

się z dwóch studni wierconych, na które decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 

WR.ZUZ.3.4100.132.2019.KS z dnia 28.06.2019 r. (Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/91/2019 Rady 

Gminy Gaworzyce z dnia 28 października 2019 r.) został ustanowiony teren ochrony bezpośredniej  

w granicach istniejących ogrodzeń: 

− dla studni nr SW-3 - obszar w granicach ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody (działka nr 734/4 obręb 

Kłobuczyn, gmina Gaworzyce), 

− dla studni nr SW-4 - obszar w kształcie czworokąta o wymiarach 10,0 x 10,0 m i powierzchni 100 m2 

(działka nr 734/5 obręb Kłobuczyn, gmina Gaworzyce).  
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Na terenie ochrony bezpośredniej ww. ujęcia wód podziemnych zakazana jest wszelka działalność 

niezwiązana z eksploatacją ujęcia wody. W związku z tym w jej obrębie należy zapewnić: 

a) wykorzystanie terenu strefy wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem ujęcia wody, 

b) ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy eksploatacji urządzeń 

służących do poboru wody, 

c) odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się do urządzeń służących 

do poboru wody. 

W związku z ustanowieniem strefy ochrony bezpośredniej Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 

działając na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zobowiązał Zakład Usług 

Komunalnych w Gaworzycach do utrzymania terenu objętego strefą, ogrodzeń i tablic informacyjnych we 

właściwym stanie technicznym oraz utrzymania zieleni na terenie strefy.  

 

6. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze 

aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz 

zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. 

 

Na terenie aglomeracji Gaworzyce brak jest obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.  

 

7. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające 

nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za 

formę ochrony przyrody. 

 

Mieszków znajduje się na terenie Obszaru Krajobrazu Chronionego „Wzgórza Dalkowskie”, gdzie 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie 

sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji z dnia 27 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1586), dopuszcza się budowę sieci przy wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 90 osób/km 

planowanej sieci. 
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Skala 1:10 000
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Część graficzna
Załącznika nr 1 do Uchwały
Nr XV/91/2019
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 października 2019 r.

L e g e n d a
granica administracyjna Gminy Gaworzyce

istniejąca oczyszczalnia ścieków

oznaczenie granic aglomeracji Gaworzyce
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Gaworzyce

w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Gaworzyce

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) gmina zainteresowana zmianą granic aglomeracji może przygotować
projekt uchwały zmieniającej aglomerację.

Do chwili obecnej w obrocie prawnym funkcjonuje aglomeracja Gaworzyce wyznaczona
rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30. czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji: Chocianów, Ciepłowody, Dobromierz, Gaworzyce, Gądkowice, Grębocice, Kamieniec
Ząbkowicki, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kotla, Łagiewniki, Marciszów, Mieroszów,
Międzybórz, Międzylesie, Milicz, Niechlów, Niemcza, Pieńsk, Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków,
Radwanice, Ruszów, Skokowa, Sobótka, Stanowice, Sułów, Środa Śląska,
Święta Katarzyna, Zagrodno, Zawidów, Ziębice (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem w skład aglomeracji Gaworzyce, o RLM wynoszącym 2600, wchodzą
miejscowości z terenu Gminy Gaworzyce: Dzików, Gaworzyce, Kłobuczyn, Koźlice oraz Mieszków.

Modyfikacja obszaru aglomeracji Gaworzyce ma polegać na ograniczeniu jego zasięgu poprzez
odłączenie miejscowości Mieszków. Sporządzona dla Gminy Gaworzyce Koncepcja gospodarki ściekowej
i wodociągowej przewidywała budowę sieci o długości 2,8 km, mającej skanalizować
ww. miejscowość, jednak do tej pory nie pozyskano na ten cel wystarczających środków finansowych.
Wiąże się to między innymi z określeniem przez Gminę innych zadań priorytetowych, związanych
z gospodarką wodno-ściekową, nieobejmujących miejscowości wchodzących w skład aglomeracji.

Weryfikacja potrzeb gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wykazała, iż budowa zbiorczego
systemu kanalizacyjnego w Mieszkowie nie jest możliwa, z uwagi na niewypełnienie wymagania
dotyczącego wskaźnika koncentracji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1587) wskaźnik koncentracji nie może być
mniejszy niż 120 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km
planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, a w szczególnych przypadkach nie mniejszy niż 90 osób/km
sieci. Mieszków znajduje się na terenie Obszaru Krajobrazu Chronionego „Wzgórza Dalkowskie”, gdzie
dopuszcza się budowę sieci przy wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 90 osób/km planowanej sieci.
Koncentracja ludności Mieszkowa jest jednak niewystarczająca, gdyż wskaźnik dla tej miejscowości,
wynosi jedynie 45 osób/km planowanej sieci kanalizacyjnej. Pomimo dość zwartej zabudowy, Mieszków
jest miejscowością o zabudowie rozciągniętej, którą dodatkowo przecina droga wojewódzka nr
333 (DW333). Problemy urbanistyczne oraz ukształtowanie terenu znacząco utrudniają trasowanie sieci
kanalizacyjnej. Nie bez znaczenia są również problemy społeczne, które uniemożliwią przeprowadzenie
kanalizacji prostą, najbardziej racjonalną trasą, co znacznie utrudni wykonanie spójnej i optymalnej
dokumentacji projektowej. Wspomniane problemy już na etapie koncepcji mogą wydłużyć sieć kanalizacji
sanitarnej o 20-30% oraz może powstać konieczność budowania długich przyłączy, a nawet dodatkowych
pompowni ścieków.

Biorąc pod uwagę powyższe, budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego na tym terenie jest
nieuzasadniona technicznie i finansowo.

Ścieki produkowane na obszarze miejscowości Mieszków będą odprowadzane do indywidualnych
zbiorników bezodpływowych i przewożone do oczyszczalni ścieków w Koźlicach lub oczyszczane za
pomocą indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

Wyłączenie Mieszkowa z aglomeracji Gaworzyce nie wpłynie negatywnie na gospodarkę wodno-
ściekową w gminie. Zmiana granic aglomeracji umożliwi w przyszłości opracowanie korzystniejszych
planów inwestycyjnych dla gminy Gaworzyce, a aglomeracja będzie mogła aktywniej uczestniczyć
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz spełnić wymagania zgodne z celami
dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
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