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WSTĘP

Tradycyjne źródła pozyskiwania energii nadal dominują zarówno
w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej1. W naszym kraju
ogromne znaczenie mają uwarunkowania historyczne – kiedyś bowiem
węgiel był uważany za niezastąpiony fundament polskiej gospodarki,
a rozwój rynku energii opartego na tym surowcu stanowił podstawę
polityki państwa. Obecnie widać natomiast w Europie zwrot w stronę
energii ze źródeł odnawialnych, co ma w założeniu przyczynić się
m.in. do zwiększenia poziomu ochrony środowiska naturalnego oraz
ograniczenia ocieplenia klimatu. W najważniejszych polskich doku‐
mentach strategicznych2 ważną rolę zaczyna odgrywać zasada energe‐
tyki rozproszonej oraz idea smart grid – rozumiana jako system elek‐
troenergetyczny, który łączy w sposób ekonomicznie wydajny, bez‐
pieczny i niezawodny działania wszystkich uczestników rynku energii
elektrycznej, zarówno na płaszczyźnie wytwarzania, przesyłu oraz dys‐
trybucji, jak i odbioru energii elektrycznej3. Obecnie mamy do czynie‐
nia z debatą, przede wszystkim niestety o charakterze politycznym,
związaną z przyszłością energetyki odnawialnej w Polsce. Dotyczy ona
głównie energetyki wiatrowej, czego wyrazem jest nowa ustawa o in‐

1 Zob. http:// ec. europa. eu/ eurostat/ statistics- explained/ index. php/ Renewable_
energy_ statistics (dostęp: marzec 2016 r.).

2 Zob.  załącznik do uchwały  nr  202/2009 Rady Ministrów z  dnia  10 listopada
2009 r. – Polityka energetyczna do 2030 roku; Projekt polityki energetycznej Polski do
2050 r., http:// www. mg. gov. pl/ Bezpieczenstwo+ gospodarcze/ Energetyka/ Polityka+
energetyczna (dostęp: wrzesień 2015 r.).

3 F.  Elżanowski,  Smart  grids  i  smart  metering  w  procesie  inwestycyjnym  (w:)
Energetyka i ochrona środowiska procesie inwestycyjnym, red. M. Cherka, F. Elżanowski,
M. Swora, K. Wąsowski, Warszawa 2010, s. 18.
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westycjach w zakresie elektrowni wiatrowych4 – mocno krytykowana
przez przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz organizacje po‐
zarządowe.

W dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski wspólnie z Radą
przyjął dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE5. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej
dyrektywy każde państwo członkowskie dba o to, aby jego udział ener‐
gii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto
w 2020 r. odpowiadał co najmniej jego krajowemu celowi ogólnemu
dla udziału energii ze źródeł odnawialnych w tym roku, określonemu
przez właściwe przepisy. Te obowiązkowe krajowe cele ogólne zakła‐
dają 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końco‐
wym zużyciu energii brutto w Unii w 2020 r.

W październiku 2014 r. odbył się szczyt klimatyczny, po którym przy‐
jęto dokument z wnioskami (Rada Europejska), gdzie wskazano, że
w 2030 r. wskaźnik związany z energią ze źródeł odnawialnych ma wy‐
nosić minimum 27%. Następnie przyjęto także (podczas szczytu kli‐
matycznego w Paryżu – COP 21) stosowny dokument programowy
dotyczący klimatu i walki z jego ociepleniem6. Wszystko to stawia Pol‐
skę przed nowymi wyzwaniami i trudnym obowiązkiem dostosowania
polskiego prawa do wymogów prawodawstwa Unii Europejskiej, z po‐
szanowaniem prawa stanowionego przez organizacje międzynarodo‐
we.

4 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(Dz. U. poz. 961).

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140
z 5.06.2009, s. 16).

6 Zob. http:// www. cop21. gouv. fr/ wp- content/ uploads/ 2015/ 12/ l09r01. pdf (dostęp:
marzec 2016 r.).
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Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne7 do zadań włas‐
nych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i pa‐
liwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja działań mających
na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejsza‐
jących zużycie energii na obszarze gminy. Umiejscowienie planowania
i organizacji działań związanych z zabezpieczeniem energetycznym na
poziomie gminnym stawia pewne wyzwania przed samorządem tery‐
torialnym. Jak podkreśla się w literaturze – organy samorządu teryto‐
rialnego odgrywają współcześnie coraz większą rolę w zakresie ener‐
getyki, zwłaszcza w kontekście wytwarzania rozproszonego oraz inwe‐
stycji sieciowych8. Pozycję gminy można więc sprowadzić do czterech
obszarów – ról, w których ona występuje: jako użytkownik energii,
w tym uczestnik konkurencyjnego rynku energii, jako lokalny regula‐
tor energetyki, jako inwestor i wytwórca energii oraz jako podmiot od‐
powiedzialny za planowanie i finansowanie oświetlenia miejsc pub‐
licznych i dróg znajdujących się na jej terenie9. Pokazuje to, że rola
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w sferze energetyki
staje się coraz większa. Rola ta jest także istotna w kontekście utrzy‐
mania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Unijne prawodawstwo oraz krajowe regulacje łączy nadrzędna zasada
zrównoważonego rozwoju10. W Konstytucji jest mowa także o prowa‐
dzeniu polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczes‐
nemu i przyszłym pokoleniom. Wszystko to – w założeniu – prowadzić
powinno do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz
zwrócenia się w stronę źródeł energii o charakterze „niekonwencjo‐
nalnym”.

7 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059
z późn. zm.).

8 M.  Swora,  Organy  właściwe  w  sprawach  energetyki  (charakter,  zadania
i  kompetencje)  (w:)  System  Prawa  Administracyjnego,  t.  8B,  Publiczne  prawo
gospodarcze, red. H. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 172.

9 Tamże.
10 Zob. A. Pawłowski, Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008,

s. 9; M. Jabłoński, Zasada zrównoważonego rozwoju jako administracyjnoprawny aspekt
działania administracji publicznej w Polsce (w:) Nowoczesna administracja publiczna.
Zadania  i  działalność  –  uwarunkowania  prawne,  red.  M.  Rudnicki,  M.  Jabłoński,
K. Sobieraj, Lublin 2013, s. 119.
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Monografia jest wynikiem prac w ramach ponad dwuipółletniego pro‐
jektu naukowego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na ob‐
szarze gminy jako sfera gospodarki komunalnej. Analiza prawno-ad‐
ministracyjna” w ramach Narodowego Centrum Nauki11. W opraco‐
waniu tym przedstawiono otoczenie prawne energetyki odnawialnej
w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorial‐
nego – w tym podstawowej jednostki samorządu terytorialnego.

W pierwszym rozdziale omówiono zagadnienie aksjologicznych pod‐
staw regulacji prawnej w sferze OZE. Jest to szczególna kwestia, która
odnosi się do zasad przyjętych przez prawodawcę, z których następnie
wynikać mają normy prawne. Drugi rozdział poświęcono problema‐
tyce rozwoju globalnej regulacji prawnej związanej ze sferą OZE oraz
jej wpływowi na wskaźnik tworzenia i wykorzystania energii w krajach
UE. Dokonano tego w podziale na akty wspólnotowe i Unii Europej‐
skiej oraz akty Organizacji Narodów Zjednoczonych. W trzecim roz‐
dziale zaprezentowano siatkę podmiotów administrujących oraz ich
zadania w sferze OZE. Tutaj nawiązano do istotnego problemu reali‐
zacji zasady efektywności energetycznej. Rozdział ten ma przede
wszystkim charakter porządkujący wobec całości pracy. Czwarty roz‐
dział dotyczy roli gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego
w rozwoju OZE. Jest to ujęcie, które każe postrzegać samorząd teryto‐
rialny jako podstawowy element rozwoju tego sektora energetyki z do‐
niosłymi konsekwencjami, które z tego wynikają. Piąty i szósty rozdział
stanowi analizę normatywnych determinantów lokalizacji infrastru‐
ktury energetycznej z odnawialnych źródeł w gminie (ze szczególnym
uwzględnieniem elektrowni wiatrowych) oraz analizę wpływu zasad
związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody na rozwój OZE.
Wokół tych zagadnień koncentruje się obecnie debata publiczna. Praca
kończy się rozdziałem podsumowującym – z uwzględnieniem wnios‐
ków de lege lata i de lege ferenda.

11 Kierownikiem projektu był autor tej monografii. Projekt został sfinansowany
ze  środków  Narodowego  Centrum  Nauki  przyznanych  na  podstawie  decyzji
nr DEC-2013/09/N/HS5/01406 (umowa nr UMO-2013/09/N/HS5/01406.
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W ramach prac nad tą monografią sformułowano początkowo pod‐
stawowy problem, który ujęto w dwa pytania badawcze. Pierwsze z nich
dotyczyło tego, w jaki sposób i w jakim zakresie (przy ówczesnym stanie
prawnym) gminy mogą samodzielnie wytwarzać i wykorzystywać
energię ze źródeł odnawialnych w ramach sfery gospodarki komunal‐
nej oraz jakie formy prawne przysługują w tym przypadku podmiotom
administracji publicznej. Drugie pytanie związane było z wnioskami
dotyczącymi zmian w prawie niezbędnych do tego, aby wdrożyć unijne
regulacje oraz regulacje innych organizacji międzynarodowych na po‐
ziomie samorządu terytorialnego. Wraz z przyjętymi wyżej pytaniami
badawczymi dokonano zawężenia przedmiotu badań. Analiza dotyczy
przede wszystkim podstawowych jednostek samorządu terytorialne‐
go – gmin (zawężenie podmiotowe) oraz problematyki odnawialnych
źródeł energii w zakresie elektroenergetyki i ciepła, z wyłączeniem źró‐
deł energii w obszarze transportu (zawężenie przedmiotowe).

W toku prac nad monografią w Polsce dokonała się fundamentalna
zmiana stanu prawnego w sferze OZE. W tym okresie powstały nowe
regulacje prawne tworzące normatywne ramy tej sfery. Jako pierwsza
pojawiła się ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii12, która wprowadziła kierunek prosumencki. Pod koniec 2015 r.
weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu13. Na
przełomie 2015 i 2016 r. zmieniono ustawę o działach administracji
rządowej14, wprowadzając nowy dział (energia), i na jej podstawie po‐
wołano do życia nowe ministerstwo. W tym okresie zmieniono także
ustawę o odnawialnych źródłach energii15 w zakresie wejścia w życie
przepisów dotyczących aukcji energetycznych. W międzyczasie kilku‐
krotnie zmieniono także samą ustawę – Prawo energetyczne. W maju

12 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478
z późn. zm.).

13 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 z późn. zm.).

14 Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji
rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960).

15 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 2365).
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2016 r. powołano do życia dwie kolejne nowe ustawy: o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych oraz o efektywności energetycznej16.

W związku z licznymi zmianami stanu normatywnego (biorąc pod
uwagę, iż opracowanie to ma charakter administracyjnoprawny) do‐
konano korekty w zakresie problematyki badawczej. W ostatnich la‐
tach obserwujemy postępujące ograniczanie władztwa planistycznego
gmin w sferze energetyki, zapisanego m.in. w ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a opisane
wyżej zmiany w prawie umacniają ten stan17. Stąd jedną z głównych
kwestii stało się pytanie, w jakim zakresie władztwo to zostało ograni‐
czone. Istotne okazało się więc nie to, w jakim zakresie gmina może
samodzielnie tworzyć i wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych
w Polsce (co zostało zresztą zbadane przez autora w drodze ankietowej),
ale to, czy w obecnym stanie normatywnym jest ona jeszcze w stanie
samodzielnie realizować politykę energetyczną na swoim obszarze.
Dodatkowy wątek tej monografii prowadzi także w stronę potwierdze‐
nia tezy o postępującej „atomizacji” prawa administracyjnego w sferze
energetyki. Oznacza to ciągły rozpad w miarę jednolitej dotychczas re‐
gulacji prawnej na małe i wąsko wyspecjalizowane obszary normatyw‐
ne, noszące czasem znamiona tzw. specustaw18, co powoduje znaczące
rozproszenie regulacji prawnej, a także jej niejednolitość19. W tym
opracowaniu zostaną ukazane skutki takiego procesu.

Monografia uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

16 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).
17 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).
18 Zob. L. Bielecki, Rzecz publiczna w specustawie o Euro 2012 a realizacja celu

publicznego w świetle pytań o jakość i inflację prawa (w:) Kryzys prawa administracyj‐
nego?, t. II, Inflacja prawa administracyjnego, red. P.J. Suwaj, Warszawa 2012, s. 275.

19 Zob. B. Derski, System wsparcia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii – kierunki zmian (w:) Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska
w prawie energetycznym, red. K. Ziemski, P. Lissoń, Poznań 2014, s. 152.



Rozdział I

AKSJOLOGICZNE PODSTAWY REGULACJI
PRAWNEJ W SFERZE OZE

1. Uwagi wstępne

Sfera OZE ma charakter regulowany, charakteryzuje się skompliko‐
wanymi zależnościami, wynikającymi z wielości aktów prawnych i in‐
nych dokumentów programowych. Próba opisania aksjologicznych
podstaw tej sfery powinna łączyć się z przedstawieniem fundamental‐
nych wartości, które są tutaj chronione przez prawo. Jak zostanie wska‐
zane – już na poziomie wartości ustawodawca ma do czynienia z ko‐
nicznością ich wyboru i segregacji. W niektórych przypadkach ko‐
nieczność wyboru wydawać się może osłabiona poprzez obowiązek
implementacji unijnej regulacji do polskiego prawa. Otoczenie nor‐
matywne sfery OZE jawi się jako splot przepisów pochodzących z róż‐
nych szczebli źródeł prawa – w tym także pozakrajowych – o różnym
charakterze i znaczeniu. Krajowe przepisy dotyczące OZE często mają
swoje źródło w regulacjach UE i w związku z tym zostały zaimplemen‐
towane do naszego porządku prawnego w drodze ustawowej, z czym
wiąże się z szereg problemów natury interpretacyjnej. Sfera OZE to nie
tylko przepisy wynikające z ustawy – Prawo energetyczne czy ustawy
o odnawialnych źródłach energii. Istotne są także uwarunkowania wy‐
nikające z przepisów innych ustaw, m.in. ustawy o planowaniu i za‐
gospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, ustaw: o ochro‐
nie środowiska, o ochronie przyrody, o obszarach morskich, o udo‐
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń‐
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stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, oraz o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmoc‐
nieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Wszystkie te ustawy mają za
zadanie ochronę pewnych wartości, czasem zbieżnych, czasem nie.

W przypadku analizy sfery OZE mamy do czynienia z koniecznością
połączenia tych systemów w procesie interpretacji przepisów. Inter‐
pretacja ta nie zawsze jest prosta, gdyż – biorąc pod uwagę wskazaną
wyżej wielość przepisów różnych poziomów – należy stosować od‐
mienne zasady dotyczące wykładni przepisów. Niewątpliwie istotna
jest tutaj ukazywana w literaturze legalność i praworządność, pewność
oraz jednolitość stosowania prawa20.

Podążając za L. Leszczyńskim, można przedstawić próbę modelowego
ułożenia relacji między poszczególnymi składnikami aksjologii stoso‐
wania prawa – w kulturze prawa stanowionego21. Zdaniem tego autora
chodzi o „dostrzeżenie w wartości legalności (w postaci oparcia procesu
decyzyjnego i treści decyzji na obowiązujących przepisach prawnych)
ogólnej podstawy aksjologicznej (...); przyznanie ważnej roli wartości
elastyczności, przejawiającej się w postaci uelastyczniania litery prawa
na podstawie różnych kryteriów (...) możliwość odwoływania się –
w ramach uelastyczniania stosowania prawa i treści decyzji – do okreś‐
lonych formuł sprawiedliwości i słuszności, a także w przypadku typu
administracyjnego – do celu politycznego (...); oraz o przyznanie do‐
minującej roli wartości pewności stosowania prawa w ramach tej ak‐
sjologii (w obu typach decyzyjnych), której elementy powinny należy‐
cie wyważyć relacje między legalnością a elastycznością”22.

Sam autor zauważa dalej, że „realizacja wartości legalności wiąże się
przede wszystkim z zastosowaniem reguł językowych i systemowych,
natomiast wartości uelastyczniania – z regułami celowościowymi,
funkcjonalnymi czy aksjologicznymi wykładni przepisów prawnych.

20 L. Leszczyński,  Stosowanie i  wykładnia prawa administracyjnego  (w:)  System
Prawa Administracyjnego, t. 4, Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015, s. 25.

21 Tamże, s. 37.
22 Tamże.
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Każde oparcie się w rekonstrukcji wzoru zachowania (normy prawnej)
na kryteriach otwartych służy także wzmocnieniu wartości elastycz‐
ności. Z kolei skorzystanie przy rekonstrukcji normy z treści innych
decyzji czy całej linii praktyki orzeczniczej bezpośrednio podkreśla
znaczenie wartości jednolitości stosowania prawa. Zatem pewność wy‐
kładni (zwłaszcza jej wyników) będzie także zależeć od takich samych
czynników, od których zależy ogólnie pewność stosowania prawa za‐
równo w sądowym, jak i w administracyjnym typie decydowania23.

Trzeba w tym miejscu odnieść się także do problemu – szeroko oma‐
wianego w tym rozdziale – dotyczącego rozumienia wartości w prawie
administracyjnym. Można rozważać rozumienie wartości w prawo‐
dawstwie w trzech aspektach – w wymiarze indywidualnym, społecz‐
nym oraz prawnym24. Wartość w aspekcie indywidualnym ma charak‐
ter subiektywny i jest nią subiektywnie sformułowana przez osobę oce‐
na rzeczy, faktu, zjawiska czy zdarzenia odniesiona do względnie sta‐
łego systemu ocen tej osoby25. Wartość w wymiarze społecznym ma
charakter zobiektywizowany i oznacza intersubiektywnie ustalany
obiekt w świadomości, rozumiany jako dostatecznie ukształtowany
zbiór ludzkich wyobrażeń o rzeczach, faktach zjawiskach i zdarzeniach,
przyjmowany w danym czasie przez generalnie określoną wspólnotę
ludzi26. Wartość jako kategoria prawna jest to skonkretyzowana (przez
prawodawcę) czasowo ocena stanu, przedmiotu, faktu lub zdarzenia
odniesiona do relatywnie stałych ocen27. Wartość jest więc zawsze ka‐
tegorią relacyjną, zrelatywizowaną do standardu ocennego, zinterna‐
lizowanego przez podmiot (grupę podmiotów) dokonujący oceny28.
Można oczywiście tworzyć i przyjmować różne systemy wartości – gdyż
jak powiedziano – systemy te mają charakter subiektywny. Poniżej
jednak zostanie rozważona kwestia dotycząca wartości na gruncie nor‐

23 Tamże.
24 Z. Cieślak, Aksjologiczne podstawy jawności. Perspektywa nauk o administracji

(w:) Jawność i jej ograniczenia, t. II, Podstawy aksjologiczne, red. Z. Cieślak, Warszawa
2013, s. 2.

25 Tamże.
26 Tamże, s. 3.
27 Tamże, s. 4.
28 Nauka administracji, red. Z. Cieślak, Warszawa 2012, s. 5.
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Mariusz Szyrski – doktor nauk prawnych; od 2013 r. jest adiunktem w Katedrze Pra-
wa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w latach 2014–2016 
był kierownikiem projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, fi nansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki; w swojej pracy zajmuje się prawem energetycznym (zwłaszcza prawem 
odnawialnych źródeł energii) oraz prawem samorządu terytorialnego.

W monografi i przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Pol-
sce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Analizie poddano 
przede wszystkim zadania i uprawnienia gminy w tym zakresie.
W publikacji omówiono m.in.:
–  podstawowe regulacje prawne w sferze OZE,
–  problematykę rozwoju globalnej regulacji prawnej związanej ze sferą OZE oraz 

jej wpływ na wskaźnik tworzenia i wykorzystania energii w krajach UE,
–  siatkę podmiotów administrujących oraz ich zadania w sferze OZE,
–  rolę gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju OZE,
–  wpływ zasad związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody na rozwój OZE.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zajmujących się prawem 
energetycznym – adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie również pomoc-
nym źródłem wiedzy dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpo-
wiadających za energetykę i ochronę środowiska, jak również przedstawicieli nauki 
zajmujących się prawem energetycznym i samorządem terytorialnym.
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