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5/ Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,  

6/ Punkt Szczepień Ochronnych.  

7/ Zespół transportu sanitarnego,  

8/ Samodzielne stanowiska pracy: 

a/ finansowo-księgowe i administracyjno organiza-
cyjne, 

b/ rejestracji usług medycznych, 

c/ obsługi.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierowni-
kowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nawojowej .  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
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UCHWAŁA NR LII/455/2010 
 RADY GMINY RABA WYŻNA 
 z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie 
Raba Wyżna. 

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 oraz art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 
poz.717 z późn. zmianami), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmia-
nami), Rada Gminy Raba Wyżna:  

1. po stwierdzeniu zgodności zmiany planu 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba 
Wyżna przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/188/2000 Rady 
Gminy Raba Wyżna z dnia 30 listopada 2000 r. (z 
późn. zm.), 

2. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu zmiany planu, 

3. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy, 

uchwala, co następuje: 

 
Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Ra-
ba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/145/2003 
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 grudnia 2003r. 
(Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 47, poz. 622 
z dnia 08.03.2004r.) w zakresie przeznaczenia działek 
nr: 2248/7, 2248/8 i 2248/10 położonych we wsi Har-
kabuz – na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – zwaną w tekście niniejszej uchwały pla-
nem. 

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficz-
nym do Uchwały Rady Gminy Raba Wyżna 
Nr XXXIV/308/2009 z dnia 28 maja 2009 roku. 

 

§ 2.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową pla-
nu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasad-
niczej w skali 1:1000 jako załącznik Nr 1 do niniej-
szej Uchwały, 

2) rozstrzygniecie Rady Gminy Raba Wyżna 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – 
jako zał. Nr 2, 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Raba Wyżna 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach 
ich finansowania - jako zał. Nr 3. 

3. Ustalenia planu nie wykluczają stosowania innych 
przepisów odrębnych. 

4. Integralną częścią ustaleń planu są następujące ele-
menty rysunku planu: 

1) granice terenu objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu oraz o różnych warunkach zabudowy 
i zagospodarowania wraz z symbolem identyfi-
kującym, zgodnie z częścią tekstową planu, wy-
mienioną w ust. 1, 

5. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia 
i elementy objaśnione w legendzie rysunku planu – 
nie stanowiące ustaleń, o których mowa w ust. 4. 

6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Raba Wyżna, obejmującą 
ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwa-
ły oraz ustalenia określone na załączniku graficz-
nym Nr 1 do tej uchwały, 

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą ob-
szar na tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach i warunkach zagospodarowania, 
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3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy określone w ustawach 
oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz aktami do niej wykonawczymi, 

4) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez 
to takie przeznaczenie, które przeważa na danym te-
renie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawo-
wy, który wzbogaca lub uzupełnia a nie powodu-
je kolizji z przeznaczeniem podstawowym, 

6) ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to 
średnią arytmetyczną poziomów terenu od stro-
ny przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie 
rzutu budynku, 

7) wysokoņci budynków – rozumie się przez to 
wymiar pionowy mierzony od średniego pozio-
mu terenu do najwyższego punktu konstrukcji 
dachu wraz z jego pokryciem, 

8) dachu namiotowym – rozumie się przez to dach 
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegają-
cych się w jednym wierzchołku. 

 
Rozdział II 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 3.  

1. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu, linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 
warunków i zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych 
warunków wynikających z potrzeby ochrony środo-
wiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Jako zgodne z planem uznaje się: 

1) wyznaczenie tras urządzeń liniowych związanych 
z rozbudową systemów infrastruktury technicznej 
służącej wyposażeniu inżynierskiemu terenów 
przeznaczonych do zainwestowania stosownie do 
szczegółowych rozwiązań technicznych, jeżeli nie 
koliduje to z innymi ustaleniami planu, 

2) wyznaczenie i urządzenie dróg dojazdowych we-
wnętrznych pod warunkiem, że nie będzie to sta-
nowić utrudnienia w wykorzystaniu terenów przy-
ległych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem 
w planie. 

3. W obszarze objętym planem nie wyznacza się tere-
nów przeznaczonych do tymczasowego zagospoda-
rowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe 
przed uchwaleniem planu. 

4. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 
1 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez 
innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu 
zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie. 

§ 4.  

1. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się 
co następuje: 

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów 
środowiska przyrodniczego, w szczególności czy-
stości wód, powietrza atmosferycznego, gleb. 

2) Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko, wymagających obligatoryjnego sporządzenia 
raportu oddziaływania na środowisko, określo-
nych w przepisach odrębnych. 

3) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
dla terenu oznaczonego symbolem MN - jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową. 

4) Obowiązuje uwzględnienie ustaleń i zakazów wy-
nikających z położenia terenów objętych planem 
w Południowomałopolskim Obszarze Chronione-
go Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem Nr 
92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopa-
da 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowadzo-
ną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Mało-
polskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Ma-
łopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla któ-
rego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte 
w Rozporządzeniach wymienionych wyżej. 

5) Obowiązuje zachowanie wymogów ochrony przy-
rody, środowiska i kształtowania ładu przestrzen-
nego. W zagospodarowaniu działek obowiązuje 
ochrona zadrzewienia oraz realizacja zieleni wyso-
kiej i średniej gatunków rodzimego pochodzenia 
zgodnie z siedliskiem, dla złagodzenia negatyw-
nych zmian w krajobrazie. 

6) Tereny objęte panem położone są w obrębie 
głównego zbiornika wód podziemnych – GZWP 
nr 440, dla którego należy zachować warunki wy-
nikające z przepisów odrębnych. 

7) Obowiązuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczo-
nych ścieków do wód i gruntu, 

8) Obowiązuje prowadzenie zorganizowanej zbiórki 
odpadów, segregacji i utylizacji na składowisku 
odpadów. 

9) Obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych wyso-
koemisyjnych o wysokiej zawartości siarki 
i popiołów. Stosowane media i paliwa dla celów 
grzewczych nie mogą powodować przekroczenia 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza. 

§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej 
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje: 

1. Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bez-
pośrednio do gruntu i wód powierzchniowych, zakaz 
gromadzenia odpadów stałych poza pojemnikami 
przeznaczonymi na ich składowanie. 

2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od sieci 
infrastruktury technicznej w wielkościach zgodnych 
z przepisami odrębnymi. 

3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej 
lub z własnej studni zgodnie z przepisami odrębny-
mi. 

4. Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
z odprowadzeniem ścieków na wysokosprawną 
oczyszczalnię ścieków. Do czasu realizacji tego sys-
temu dopuszcza się wykonanie bezodpływowych 
zbiorników z okresowym wywozem ścieków na ist-
niejącą oczyszczalnię. Dopuszcza się realizację przy-
obiektowych, wysokosprawnych oczyszczalni za wy-
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jątkiem oczyszczalni opartych na rozsączkowaniu 
ścieków. 

5. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zor-
ganizowanym pod nadzorem władz gminy lub na 
zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpa-
dów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-
nymi. Nakłada się obowiązek segregacji odpadów 
komunalnych u źródła ich powstawania, gromadze-
nie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo 
opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożo-
nych poza obszar gminy na urządzone składowisko 
odpadów zgodnie z zawartymi przez władze Gminy 
porozumieniami. Obowiązuje zakaz gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych. 

6. Ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia 
w ciepło. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza z procesów spalania obowiązuje zasto-
sowanie urządzeń zapewniających nie przekraczanie 
standardów jakości środowiska lub wykorzystanie 
niskoemisyjnych nośników energii jak: gaz, energia 
elektryczna, lekki olej opałowy, itp. Stosowane me-
dia i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powo-
dować przekroczenia dopuszczalnych norm zanie-
czyszczeń powietrza. 

7. Doprowadzenie energii elektrycznej siecią elektro-
energetyczną przy zachowaniu przepisów odręb-
nych. 

8. Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

9. Dopuszcza się realizację kanalizacji telekomunikacyj-
nych. 

 
Rozdział III 

PRZEZNACZENIE TERENU  

wraz z zasadami jego zagospodarowania, 
kształtowania zabudowy i podziału na nowe działki 

budowlane 

§ 6.  

1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący działki 
nr: 2248/7, 2248/8 i 2248/10 położone we wsi Harka-
buz o powierzchni ~0.09 ha, stanowiące grunty klasy 
B przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Ustala się zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie tere-
nu wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczy-
mi i garażami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możli-
wość realizacji: 

1) obiektów usługowych (wbudowanych w budynki 
mieszkalne) o uciążliwości, określonej 
w przepisach odrębnych zamykającej się 
w granicach terenu inwestycji, 

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicz-
nej, 

3) dróg wewnętrznych, nie wydzielonych dojazdów, 
4) zieleni urządzonej i małej architektury. 

§ 7. W zakresie kształtowania zabudowy, ładu prze-
strzennego i podziału terenów na nowe działki budow-
lane ustala się co następuje 

1. Forma i gabaryty budynków powinny nawiązywać do 
form architektury tradycyjnej, miejscowej, dla za-
pewnienia ciągłości w kształtowaniu architektury 
regionalnej. 

2. Wysokość budynków mieszkalnych nie może przekro-
czyć 11 m od średniego poziomu terenu. Wyniesie-
nie poziomu parteru (poziom ± 0,00) nie więcej niż 
1,20 od średniego poziomu terenu lub 0,60 m od te-
renu od strony przystokowej. Dachy dwu- lub wielo-
spadowe o kącie nachylenia głównych połaci da-
chowych w przedziale od 35 do 50 stopni. Zakaz 
otwierania połaci dachowych (doświetlenie podda-
sza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, 
liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje 
zakaz realizacji dachów płaskich, namiotowych 
i pulpitowych (z uwzględnieniem ustaleń zawartych 
w ust. 3. Możliwość zastosowania lukarn i okien po-
łaciowych. 

3. Wysokość budynków gospodarczych i garażowych 
nie może przekroczyć 8,0 m nad średnim poziomem 
terenu. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci 
w przedziale od 20 do 50 stopni. Dopuszcza się reali-
zację budynków gospodarczych i garaży dobudo-
wanych do budynków mieszkalnych 
z dopuszczeniem przykrycia ich dachami pulpito-
wymi o spadku równym lub mniejszym od spadku 
dachu głównego budynku mieszkalnego. 

4. Utrzymuje się istniejący budynek mieszkalny, dopusz-
czając remont, przebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę z możliwością dostosowania do istnie-
jącej architektury obiektu. 

5. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych 
w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, 
czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji 
w kolorach pastelowych lub drewna. Wyklucza się 
stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, be-
tonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn. 

6. Przy lokalizacji budynków obowiązuje zachowanie 
odległości od terenów leśnych w wielkości zgodnej 
z przepisami odrębnymi. 

7. Dojazd do terenu drogą wewnętrzną. 

8. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapew-
nienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie 
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. 
W zabudowie mieszkaniowej, w granicach terenów 
objętych zmianą planu obowiązuje zabezpieczenie 
niezbędnych, stałych miejsc postojowych, jednak 
nie mniej niż 2 miejsca (lub garaż) na 1 budynek 
mieszkalny. 

9. W przypadku podziału terenów na nowe działki bu-
dowlane obowiązują minimalne pow. działek dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m². 
Ustala się minimalną szerokość działki 18 m. Do-
puszcza się możliwość wydzielenia nowej działki 
z 15% tolerancją w/w parametrów pod warunkiem, 
że nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzenne-
go, a zabudowa działki nie naruszy przepisów prawa 
budowlanego. 

10. W zagospodarowaniu terenów obowiązuje zacho-
wanie min. 40% powierzchni działki jako biologicz-
nie czynnej. Powierzchnie te należy zagospodaro-
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wać zielenią z przewagą gatunków rodzimego po-
chodzenia. 

 
Rozdział IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości 
nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn.zm.) w wysokości – 10 %. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Raba Wyżna. 

§ 10.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie inter-
netowej Gminy Raba Wyżna. 

  
Przewodniczący Rady 

Gminy Raba Wyżna  
Marian Wojdyła 

 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr LII/455/2010 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 28 października 2010 r. 

 
Rysunek planu 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna 

 Układ sekcji 

 1  2 
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Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna: Marian Wojdyła 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr LII/455/2010 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 28 października 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Gminie Raba Wyżna. 

Rada Gminy Raba Wyżna po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 28 wrze-
śnia 2010 roku, stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/145/2003 Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 17 grudnia 2003r. (Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego Nr 47, poz. 622 z dnia 08.03.2004r.) w zakresie przezna-
czenia działek nr: 2248/7, 2248/8 i 2248/10 położonych we wsi Harkabuz – na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej - w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby 
rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.). 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna  

Marian Wojdyła 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr LII/455/2010 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 28 października 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie 
Raba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/145/2003 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 grudnia 2003r. 
(Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego Nr 47, poz. 622 z dnia 08.03.2004r.) w zakresie przeznaczenia działek nr: 2248/7, 
2248/8 i 2248/10 położonych we wsi Harkabuz – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie wprowadza 
zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada 
Gminy Raba Wyżna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.). 
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UCHWAŁA NR XLV/697/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

 z dnia 26 października 2010 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 
z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej ( t. j.: Dz. U. z 2007 r. 
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce 
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Zmienia się Uchwałę Nr XXXVII//563/2010 Rady 
Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, w następujący 
sposób: w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce stanowiącym załącz-

nik do Uchwały wymienionej w tytule, na wniosek Rady 
Społecznej zatwierdza się zmianę: 

1) Pod Załącznikiem do Uchwały Nr XXXVII/563/2010 
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 r. 
wprowadza się prawidłową nazwę jednostki „STATUT 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZ-
NICTWA OTWARTEGO”. 

2) § 6 ust.3 Statutu SPZLO otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:  
„a/podstawowej opieki zdrowotnej,  
„b)ambulatoryjnej całodobowej opieki medycznej,  
c/ transportu sanitarnego,  


