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UCHWAIA NR LIł396ł10 

 RADY GMINY BIERAWA 

 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów kopalnictwa odkrywkowego w soJectwach Bierawa i Lubieszów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40  

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 

1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 

1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 

420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 

142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1  

i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.  

Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1403 oraz  

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,  

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871), 

na wniosek Wójta Gminy Bierawa, po stwierdze-

niu zgodno`ci planu z ustaleniami "Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Bierawa" przyjętego uchwaJą 
nr XLVIII/371/10 Rady Gminy Bierawa z dnia  

31 sierpnia 2010 roku, Rada Gminy Bierawa 

uchwala miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego 
w soJectwach Bierawa i Lubieszów. 

 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1Ł Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego 
w soJectwach Bierawa i Lubieszów ma na celu 
ustalenie zasad zagospodarowania terenów dla 
realizacji wydobycia kruszywa naturalnego ze 

zJowa "Bierawa" przy zachowaniu Jadu prze-

strzennego. 

 

§ 2Ł1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywko-

wego w soJectwach Bierawa i Lubieszów, zwany 
dalej planem miejscowym, skJada się z tekstu 
planu miejscowego, który stanowi tre`ć uchwaJy 
oraz rysunku planu miejscowego, który stanowi 
zaJącznik graficzny nr 1 do uchwaJy w skali 
1:2000. 

2. Do planu miejscowego Rada Gminy Bierawa 

doJącza: 
1) stwierdzenie zgodno`ci planu miejscowego 

z ustaleniami "Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biera-

wa" - stanowiące zaJącznik nr 2; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych - stanowią-
ce zaJącznik nr 3Ł 

 

§ 3Ł Tekst planu miejscowego zawiera ustale-

nia stanowiące: 
- przepisy ogólne - zawarte w rozdziale 1, 

- przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, 
linii rozgraniczających tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania 
oraz dotyczące sposobów i terminów tymczaso-

wego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowa-

nia terenów - zawarte w rozdziale 2, 

- przepisy dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu przestrzennego, wymagaL wynika-

jących z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni pu-

blicznych, zasad ochrony `rodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóJczesnej - zawarte w rozdziale 3, 

- przepisy dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeL w ich 
uwytkowaniu, w tym zakazów zabudowy - zawar-

te w rozdziale 4, 

- przepisy dotyczące granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takwe narawonych na niebezpieczeLstwo powo-

dzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziem-



Śziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 156 ｦ 10072 ｦ Poz. 1852 

 

nych oraz granic obszarów wymagających prze-

ksztaJceL lub rekultywacji - zawarte w rozdziale 5, 

- przepisy dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej - zawarte w rozdziale 6, 

- przepisy dotyczące szczegóJowych zasad  
i warunków scalenia i podziaJu nieruchomo`ci, 
parametrów i wskauników ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wskauników 
intensywno`ci zabudowy - zawarte w rozdziale 7, 

- przepisy dotyczące stawek procentowych, 
na podstawie których ustala się opJatę z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - zawarte  

w rozdziale 8, 

- przepisy przej`ciowe i koLcowe - zawarte  

w rozdziale 9. 

 

§ 4Ł1Ł Rysunek planu miejscowego obowiązuje 
w zakresie: 

1) ustalonych graficznie linii granic obszarów 
objętych planem; 

2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających 
tereny o równym przeznaczeniu lub zasadach za-

gospodarowania; 

3) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych li-

nii zabudowy; 

4) ustalonych symbolami literowymi przezna-

czeL podstawowych terenów; 
5) ustalonych graficznie obszarów bezpo`red-

niego zagrowenia powodziąŁ 
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowe-

go symbole literowe oznaczają następujące prze-

znaczenia podstawowe terenów: 
1) P - tereny powierzchniowej eksploatacji 

kruszywa naturalnego; 

2) ZR - tereny zieleni niskiej 

3) R - tereny rolnicze. 

 

§ 5Ł Ilekroć w tek`cie planu miejscowego jest 

mowa o: 

1) planie - nalewy przez to rozumieć ustalenia 
planu miejscowego, o którym mowa w § 1 
uchwaJy; 

2) uchwale - nalewy przez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę Rady Gminy Bierawa; 

3) rysunku planu - nalewy przez to rozumieć 
rysunek planu miejscowego wykonany na mapie 

ewidencyjnej w skali 1:2000; 

4) przeznaczeniu podstawowym - nalewy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które przewawa 
na danym terenie wyznaczonym liniami rozgrani-

czającymi i obejmuje ponad 50% powierzchni 
terenu uwytkowanego w przeznaczeniu podsta-

wowym; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne 
niw podstawowe, które uzupeJniają lub wzbogaca-

ją przeznaczenie podstawowe; 

6) przepisach odrębnych - nalewy przez to ro-

zumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz  
z aktami wykonawczymi; 

7) celach publicznych - nalewy przez to rozu-

mieć przeznaczenia terenów na cele publiczne 
wymienione w obowiązującej ustawie o gospo-

darce nieruchomo`ciami; 
8) uciąwliwo`ci oddziaJywania - nalewy przez to 

rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia 
powietrza, ziemi i wód oraz ponadnormatywne 
oddziaJywania haJasu, szkodliwego promieniowa-

nia, drgaL i zagrowenie wybuchem; 
9) uwytkowaniu terenu - nalewy przez to rozu-

mieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu 
lub sposób jego wykorzystaniaŁ 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, li-
nii rozgraniczających tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania 
oraz dotyczące sposobów i terminów tymczaso-

wego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowa-

nia terenów 

§ 6Ł1. Wyznacza sie ustalone na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi tereny produkcyjne 
oznaczone symbolami 1 P ÷ 4 P z podstawowym 

przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia 
powierzchniowej eksploatacji i przeróbki kruszy-

wa naturalnego. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1P ÷ 2P ustala się mowliwo`ć po-

wierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego 

oraz przeróbki kruszywa naturalnego. 

3Ł W przypadku przystąpienia do powierzch-

niowej eksploatacji kruszywa naturalnego na te-

renach oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1 P ÷ 2 P, ustala się na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 3 P ÷ 4 P koniecz-

no`ć realizacji filara ochronnego rzeki Odry o sze-

roko`ci 100 m utworzonego z gruntów nakJadu 
eksploatowanego zJowaŁ 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 P ÷ 2 P dopuszcza się realizację: 
1) dróg dojazdowych niezbędnych dla obsJugi 

terenu; 

2) placów manewrowych i parkingów; 
3) sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 
4) obiektów i urządzeL hydrotechnicznychŁ 
5Ł Śo czasu zagospodarowania terenów zgod-

nie z planem ustala się mowliwo`ć dotychczaso-

wego uwytkowania terenówŁ 
 

§ 7Ł1. Wyznacza sie ustalone na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi tereny zieleni ozna-

czone symbolami 5 źR ÷ 6 ZR z podstawowym 

przeznaczeniem gruntów pod zieleL niskąŁ 
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2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 ZR ustala się mowliwo`ć prowadze-

nia upraw polowych. 

 

§ 8Ł Wyznacza się ustalony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi teren rolniczy oznaczony 

symbolem 7 R z podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod uprawy poloweŁ 
 

RozdziaJ 3 

Przepisy dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania 
Jadu przestrzennego, wymagaL wynikających z po-

trzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych, zasad 
ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

§ 9Ł1Ł PrzeksztaJcenia zagospodarowania prze-

strzennego terenów winny uwzględniać wymogi 
ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennegoŁ 

2. Wymogi, o których mowa w ustŁ 1 speJnio-

ne będą poprzez rekultywację po zakoLczonej 
eksploatacji kruszywa naturalnego, terenów wy-

robisk w kierunku rolno - wodnym oraz ksztaJto-

wanie atrakcyjnej przestrzeni, w tym przestrzeni 

publicznej w otoczeniu nowo utworzonych zbior-

ników wodnychŁ 
 

§ 10Ł1. Na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 6 ZR ustala się realizację celów 
publicznych poprzez ochronę i utrzymanie waJów 
przeciwpowodziowych oraz utrzymanie istniejącej 
gminnej drogi klasy dojazdowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1 do-

puszcza się realizację ogólnodostępnych `ciewek 
rowerowych i spacerowych. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 P ustala się realizację celów publicz-

nych poprzez utrzymanie, istniejącej w jego 
wschodniej czę`ci, gminnej drogi klasy dojazdo-

wa. 

 

§ 11Ł1Ł Ustala się konieczno`ć ochrony war-

to`ci przyrodniczych terenów objętych planem 
poprzez zachowanie i ochronę obszarów i obiek-

tów cennych przyrodniczoŁ 
2Ł Śla obszarów i obiektów cennych przyrod-

niczo, o których mowa w ustŁ 1 zalicza się: 
1) GJówny źbiornik Wód Podziemnych Nr 332; 
2) dolinę rzeki Odry; 
3) istniejący zespóJ zieleni le`nej zlokalizowa-

nej na terenie oznaczonym symbolem 5 ZR. 

 

§ 12Ł1Ł Na terenach objętych planem nie wy-

stępują obiekty kulturowe o walorach zabytko-

wych, a takwe nie występują stanowiska arche-

ologiczne. 

2Ł W związku z ustŁ 1 na terenach objętych 
planem nie ustala się specjalnych warunków 
ochrony `rodowiska kulturowegoŁ 

 

RozdziaJ 4 

Przepisy dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeL w ich 
uwytkowaniu, w tym zakazów zabudowy 

§ 13Ł Na terenach objętych niniejszym planem 
ustala się: 

1) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeL oraz 
skJadowania substancji mogących zanieczy`cić 
wody podziemne; 

2) zakaz odprowadzania nieczyszczonych 

`cieków do gruntu, rowów przydrownych i wód 
powierzchniowych. 

 

§ 14Ł Śla terenów objętych niniejszym planem 
obowiązują okre`lone przepisami odrębnymi  
i normami branwowymi ograniczenia w uwytkowa-

niu terenów przylegJych do istniejących sieci in-

frastruktury technicznej. 

 

RozdziaJ 5 

Przepisy dotyczące granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takwe narawonych na niebezpieczeLstwo powodzi 
oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 15Ł Na terenach objętych nieniejszym pla-

nem występuje zJowe kruszywa naturalnego "Bie-

rawa", na którym ustanowiony zostaJ obszar gór-

niczy równy terenowi górniczemu "Bierawa II" 
oraz występuje zJowe kruszywa naturalnego "Bie-

rawa I"Ł Śla tych zJów ustala się mowliwo`ć ich 
eksploatacji metodą odkrywkową, z zastrzewe-

niem pozostaJych przepisów niniejszej uchwaJyŁ 
 

§ 16Ł1Ł Tereny objęte niniejszym planem znaj-

dują się caJkowicie w strefie bezpo`redniego za-

growenia powodziąŁ 
2Ł W związku z ustŁ 1 ustala się konieczno`ć 

zapewnienia administratorowi rzeki Odry dostępu 
do waJów przeciwpowodziowych oraz do filara 
ochronnego, o których mowa w § 6 ustŁ 3 i § 10 
ustŁ 1, w celu prowadzenia robót konserwacyj-

nych, remontowych oraz umowliwienia prowadze-

nia akcji powodziowej. 

 

§ 17Ł Na terenach objętych niniejszym planem 
nie występują tereny zagrowone osuwaniem się 
mas ziemnych. 
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RozdziaJ 6 

Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej 

§ 18Ł ź zastrzeweniem § 6 ustŁ4 oraz § 10 
ustŁ 1 i 3 na terenie objętym niniejszym planem 
nie ustala się realizacji dróg i ciągów pieszo - 

jezdnych, ani modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiŁ 
 

§ 19Ł Na terenie objętym niniejszym planem 

ustala się utrzymanie i mowliwo`ć remontów  
i rozbudowy istniejącej napowietrznej sieci elek-

troenergetycznej wysokiego napięciaŁ 
 

§ 20Ł1. W zakresie zaopatrzenia w media 

ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego lokal-

nego ujęcia; 
2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnie-

jącej linii kablowej `redniego napięcia, z zastrze-

weniem mowliwo`ci jej rozbudowy, oraz z zastrze-

weniem, we pokrycie wzrostu zapotrzebowania na 
energię nastąpi poprzez wymianę transformato-

rów na jednostki o wywszej mocy w istniejącej 
kontenerowej stacji transformatorowej. 

2Ł W zakresie odprowadzania `cieków ustala 
się gromadzenie `cieków w szczelnych zbiorni-

kach, z okresowym wywozem nieczysto`ci do 
oczyszczalni. 

3Ł Na terenach objętych niniejszym planem nie 
planuje się realizacji innych sieci uzbrojenia terenu 

poza siecią elektroenergetyczną oraz sieciami 
technologicznymi związanymi z wydobyciem kru-

szywa naturalnego. 

 

RozdziaJ 7 

Przepisy dotyczące zasad i warunków scalania 
i poddziaJu nieruchomo`ci, parametrów i wskau-
ników ksztaJtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów 
obiektów i wskauników intensywno`ci zabudowy 

§ 21Ł1Ł Na terenach objętych planem nie usta-

la się obszarów wymagających przeprowadzenia 
scaleL i podziaJów nieruchomo`ciŁ 

2. W przypadku przystąpienia do scalenia nie-

ruchomo`ci i ich ponownego podziaJu na dziaJki 
gruntu ustala się, aby kawda dziaJka gruntu miaJa 
dostęp do drogi publicznej, aby jej minimalna sze-

roko`ć frontu wynosiJa 16,0 m, a kąt poJowenia 
granic dziaJki w stosunku do kierunku przebiegu 

drogi publicznej mie`ciJ się w przedziale 60°-90°. 

 

§ 22Ł1Ł Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1P ÷ 2 P ustala się nieprzekra-

czalne linie zabudowy okre`lone na rysunku pla-

nu. 

2Ł Pomiędzy liniami zabudowy, o których mo-

wa w ustŁ 1, a liniami rozgraniczającymi tereny 
1P i 2P dopuszcza się realizację dróg dojazdo-

wych, parkingów, sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej oraz zieleni. 

 

§ 23Ł1Ł Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1 P ÷ 2 P { ustala się mowli-
wo`ć realizacji zabudowy, przy zachowaniu na-

stępujących warunków: 
1) zabudowa nie mowe przekraczać wysoko`ci 

10 m nad poziomem terenu; 

2) mowliwo`ć zwiększenia obiektów ponad 
warto`ć podaną w pkt 1) w przypadkach uzasad-

nionych względami technologicznymi. 

2Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1 
ustala się konieczno`ć zapewnienia miejsc par-

kingowych w obrębie nieruchomo`ci przeznaczo-

nej dla inwestycji w ilo`ci minimum 1 miejsce 
postojowe na 40 m2 powierzchni caJkowitej 
obiektów produkcyjnych, magazynów, warszta-

tów i laboratoriów, lecz nie mniej niw 1 miejsce 
postojowe na 2 zatrudnionych. 

 

RozdziaJ 8 

Przepisy dotyczące stawek procentowych, na 
podstawie których ustala się opJatę z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

§ 24Ł1Ł Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1P ÷ 2 P ustala się 15% staw-

kę sJuwącą do naliczenia opJat z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ciŁ 

2Ł Śla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3 P ÷ 4 P oraz 5 źR ÷ 6 źR i 7 R 

stawki sJuwącej naliczaniu opJat z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci nie ustala sięŁ 

 

RozdziaJ 9 

Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

§ 25Ł UchwaJa podlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego, na 
tablicy ogJoszeL w Urzędzie Gminy i publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Gminy BierawaŁ 

 

§ 26Ł Wykonanie uchwaJy powierza się Wój-

towi Gminy Bierawa. 

 

§ 27Ł UchwaJa wchodzi w wycie po upJywie 
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady  
Renata Kubica 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 156 ｦ 10075 ｦ Poz. 1852 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr LIł396ł10 

Rady Gminy Bierawa 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 156 ｦ 10076 ｦ Poz. 1852 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 156 ｦ 10077 ｦ Poz. 1852 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 156 ｦ 10078 ｦ Poz. 1852 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 156 ｦ 10079 ｦ Poz. 1852 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 156 ｦ 10080 ｦ Poz. 1852-1853 
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UCHWAIA NR IIł5ł10 

 RAŚY GMINY IUBNIANY 

 

 z dnia 14 grudnia 2010 r. 

  
w sprawie zmiany uchwaJy Nr XXXVIIIł203ł10 z dnia 8 listopada 2010 r.  

w sprawie okre`lenia wysoko`ci stawek podatku od nieruchomo`ciŁ  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 103, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 48, poz. 874, Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  


