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przeznacza się: 
1) 70% na nagrody dyrektora szkoły; 
2) 30% na nagrody organu prowadzącego. 

§ 22. 1. Nagroda może być przyznana na-
uczycielowi, który: 
1) przepracował w szkole co najmniej dwa lata; 
2) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy; 
3) spełnia co najmniej 3 z następujących kryte-

riów: 
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-

dzone w wynikach sprawdzianów lub egza-
minów, 

b) podejmuje działalnoņć innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod naucza-
nia, 

c) osiąga ponadprzeciętne wyniki nauczania po-
twierdzone zakwalifikowaniem się uczniów 
do udziału w olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach, zawodach, przeglądach co naj-
mniej na szczeblu powiatu, 

d) posiada osiągnięcia w pracy z uczniami uzdol-
nionymi lub uczniami mającymi trudnoņci w 
nauce, 

e) wzorowo organizuje uroczystoņci szkolne i 
ņrodowiskowe, 

f) jest inicjatorem i organizatorem imprez kul-
turalnych, sportowych, rekreacyjnych i wy-
poczynkowych, podczas których realizowane 
są programy wychowawcze, 

g) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyj-
nej z uczniami, 

h) organizuje pomoc i opiekę uczniom znajdu-
jącym się w trudnej sytuacji materialnej, po-
chodzącym z rodzin patologicznych, 

i) prowadzi działalnoņć mającą na celu prze-
ciwdziałanie zjawiskom patologii społecz-
nych wņród dzieci i młodzieży w szczególno-
ņci narkomanii i alkoholizmowi, 

j) organizuje udział rodziców w życiu szkoły i 
rozwija formy współdziałania szkoły z rodzi-

cami, 
k) organizuje i aktywnie uczestniczy w formach 

samodoskonalenia i doskonalenia zawodo-
wego, 

l) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawo-
dowej nauczycieli podejmujących pracę w 
zawodzie nauczyciela. 
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

mają charakter uznaniowy. 
§ 23. Nagrody przyznają: 

1) ze ņrodków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1 
- dyrektor szkoły dla nauczycieli spoņród kan-
dydatów zgłoszonych przez radę pedagogiczną 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i za-
kładowej organizacji związkowej reprezentują-
cej nauczyciela; 

2) ze ņrodków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 2 
- Wójt Gminy dla dyrektorów szkół i nauczycieli 
spoņród kandydatów zgłoszonych przez dyrek-
torów szkół. 

§ 24. Nagrody są przyznawane z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przy-
padkach nagroda może być przyznana w innym 
terminie za zgodą Wójta Gminy. 
 

Rozdział 9 
Przepisy końcowe 

 
§ 25. Składniki wynagrodzenia, o których 

mowa w § 3-5, § 7, § 12, § 15, § 19 wlicza się do 
podstawy zasiłku chorobowego. 

§ 26. Składniki wynagrodzenia, o których 
mowa w § 21 przysługują za dni za które pracow-
nik otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni uspra-
wiedliwionej nieobecnoņci w pracy spowodowa-
nej chorobą albo koniecznoņcią sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodzi-
ny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego oraz za okres 
pobierania zasiłku macierzyńskiego. 
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UCHWAŁA NR XXX/169/2009 RADY GMINY SKOMLIN 

  
 z dnia 16 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Skomlin w Gminie Skomlin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. 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 i Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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. 
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Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
oraz w nawiązaniu do uchwały Nr XVI/104/2008 
Rady Gminy Skomlin z dnia 28 kwietnia 2008 r. oraz 
po stwierdzeniu zgodnoņci ustaleń ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Skomlin Rada Gminy Skomlin 
uchwala, co następuje: 

 
Rozdział l 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w obrębie geodezyjnym Skomlin w Gminie 
Skomlin, którego szczegółowe granice wyznaczo-
ne są na rysunku planu w skali 1:1000, stanowią-
cym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1 zawiera 
(stan istniejący): 
1) tereny infrastruktury technicznej – oczyszczal-

nia ņcieków; 
2) tereny rolne. 

3. Obszar, o którym mowa w ust. 1 grani-
czy z: 
1) terenami rolnymi. 

§ 2. Załączniki do niniejszej uchwały sta-
nowią: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 – zał. Nr 1; 
2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywa-

nia uwag zgłoszonych do projektu planu – zał. 
Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i 
zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej – zał. Nr 3. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Gminy Skomlin ile z treņci prze-
pisu nie wynika inaczej; 

2) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, będą-
cy przedmiotem niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
opracowanie graficzne sporządzone na mapie 
w skali 1:1000, stanowiące załącznik do niniej-
szej uchwały; 

4) obszarze – należy przez to rozumieć obszar 
objęty planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu; 

5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, wy-
dzielającą teren o danym przeznaczeniu i zasa-
dach zagospodarowania; 

6) terenie – należy przez to rozumieć teren o 
okreņlonym rodzaju przeznaczenia i sposobie 
zagospodarowania, oznaczony symbolami lite-
rowymi; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umiesz-

czona ņciana budynku, bez jej przekraczania w 
kierunku linii rozgraniczającej drogi lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów za-
gospodarowania terenu i która nie dotyczy ta-
kich elementów architektonicznych jak: scho-
dy, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz innych detali wy-
stroju architektonicznego; 

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię działki budowlanej zajętą 
przez rzuty poziome przyziemia wszystkich bu-
dynków w ich obrysie zewnętrznym; 

9) wskaźniku intensywnoņci zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków położonych na 
działce budowlanej do całej powierzchni tej 
działki budowlanej; 

10) wysokoņci zabudowy – należy przez to rozu-
mieć różnicę rzędnej kalenicy lub najwyższego 
punktu na pokryciu kubatury (bez masztów 
odgromnikowych, anten i kominów) i rzędnej 
najniżej położonego punktu na naturalnej war-
stwicy terenu znajdującego się w obrysie ze-
wnętrznym budynku; 

11) przepisach odrębnych i szczególnych – należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi. 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu jest: 
1) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, 

oznaczony na rysunku planu symbolem K. 
§ 5. W planie ustala się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoņci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalenia i po-
działu nieruchomoņci objętych planem miej-
scowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
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stemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 6. 1. Integralną częņcią ustaleń planu sta-
nowiących treņć uchwały jest rysunek planu w 
skali 1:1000, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linia rozgraniczająca;  
3) przeznaczenie terenu; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy. 
 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

 
§ 7. W granicach obszaru ustala się: 

1) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 
a) teren wyznaczony w planie nie podlega 

ochronie akustycznej; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) na obszarze objętym planem nie występują 

stanowiska archeologiczne i obszar ten nie 
leży w strefie ochrony konserwatorskiej; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) ze względu na specyfikę obszaru nie nakłada 

się wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 
a) na obszarze objętym planem nie występuje 

sieć drenarska, wobec czego plan nie nakła-
da wymagań w tym zakresie, 

b) na obszarze objętym planem nie występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo po-
wodzi, wobec czego plan nie nakłada wyma-
gań w tym zakresie, 

c) obszar objęty planem nie leży na terenach 
górniczych, wobec czego plan nie nakłada 
wymagań w tym zakresie, 

d) na obszarze objętym planem nie występują 
zjawiska związane z osuwaniem mas ziem-
nych, wobec czego plan nie nakłada wyma-
gań w tym zakresie; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza się realizację infrastruktury tech-

nicznej wszystkich mediów, a w szczególno-
ņci: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodocią-
gowej, stacji bazowych telefonii komórkowej, 
przy czym przed wydaniem pozwolenia na 
budowę należy zgłosić do Szefostwa Służby 
Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszystkie 
obiekty (maszty) o wysokoņci 50,00 m npt i 
większej, w celu ustalenia sposobu oznako-
wania przeszkodowego tych obiektów, 

b) zasilanie w energię elektryczną: 
- istniejącej w terenie sieci niskiego napięcia, 
- przyłączenie do sieci na warunkach przyłą-

czenia i umów przyłączeniowych zawiera-
nych przez dostawcę energii z podmiotami 
ubiegającymi się o przyłączenie, 

c) zaopatrzenie w wodę: 
- z istniejącego wodociągu wiejskiego zgod-

nie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez właņciwego zarządcę sieci, 

d) zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidu-
alnego bezpiecznego ekologicznie źródła cie-
pła, zakaz stosowania do ogrzewania paliwa 
emitującego do atmosfery spaliny przekra-
czające dopuszczalne normy, 

e) odprowadzenie ņcieków sanitarnych:  
- do przedmiotowej oczyszczalni ņcieków, 

f) odprowadzenie wód opadowych: 

- powierzchniowo, 
g) usuwanie nieczystoņci stałych: 

- obowiązek gromadzenia odpadów stałych 
w szczelnych pojemnikach w granicach 
działki budowlanej, 

- obowiązek zapewnienia odbioru odpadów 
przez służby specjalistyczne; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: 
a) nie ustala się innego sposobu tymczasowego 

zagospodarowania terenów, aniżeli dotych-
czasowy; 

7) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu K 
wynoszą 0%. 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe 
dotyczące poszczególnych terenów 

 
§ 8. 1. Wyznacza się teren infrastruktury te-

chnicznej – kanalizacja, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem K. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) lokalizację oczyszczalni ņcieków wraz z nie-

zbędnym zapleczem socjalnym, administra-
cyjnym i gospodarczym, 

b) możliwoņć sytuowania budynków bezpoņred-
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nio przy granicy z sąsiednimi działkami bu-
dowlanymi pod warunkiem zachowania za-
sad okreņlonych w przepisach szczególnych, 

c) obsługa komunikacyjna: 
- z ulicy 13-go Grudnia, 
- obowiązek zapewnienia w obrębie działki 

minimum 1 miejsca parkingowego dla osób 
zatrudnionych; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

 a) maksymalna wysokoņć ogrodzenia – 200 cm; 
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
a) dopuszcza się realizację infrastruktury tech-

nicznej wszystkich mediów, a w szczególno-
ņci: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodocią-
gowej, stacji bazowych telefonii komórkowej, 
z uwzględnieniem § 7 pkt 5 lit. a uchwały; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoņci zabudowy: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

- 30%, 
b) maksymalna wartoņć wskaźnika intensywno-

ņci zabudowy: 
- 0,3, 

c) minimalny procent powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej: 

- 40%, 
d) wysokoņć budynków: 

- do 9 m,  

e) wysokoņć silosów: 
- do 15 m, 

f) wysokoņć stacji bazowej telefonii komórko-
wej: 

- do 60 m, 
g) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
h) rodzaj dachu: 

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie na-
chylenia połaci do 45 ,  

- płaskie; 
5) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomoņci: 
a) nie ustala się koniecznoņci przeprowadzenia 

scalania nieruchomoņci i ich ponownego po-
działu na działki gruntu, 

b) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
wynosi 2500 m2. 

 
Rozdział IV 

Ustalenia końcowe 
 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
 Gminy Skomlin: 

Maciej Jerz
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXX/169/2009 RADY GMINY SKOMLIN  
 

z dnia 16 czerwca 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA UWAG  
ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU 

 
Projekt miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie geodezyjnym Skomlin w Gminie Skomlin 
był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 
30 marca 2009 r. do 20 kwietnia 2009 r. 

Uwagi do projektu planu można było skła-
dać w dniach od 30 marca 2009 r. do 4 maja 2009 r. 
W okresie wyłożenia projektu planu, jak i w termi-
nie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, 
tj. do dnia 4 maja 2009 r. uwag nie wniesiono. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXX/169/2009 RADY GMINY SKOMLIN  
 

z dnia 16 czerwca 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI 
I ZASAD FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale-
ży do zadań własnych gminy. 

W szczególnoņci zadania własne gminy obej-
mują sprawy: 

- ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-
moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego, 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanali-
zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania czystoņci i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych, zaopa-
trzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 
gaz, itp. 
Zadania własne gminy związane z realiza-

cją ustaleń planu będą wprowadzone do wielolet-
niego programu inwestycyjnego, w którym zosta-
ną okreņlone i podane do publicznej wiadomoņci 
terminy realizacji tych inwestycji. 

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie 
w oparciu o budżet gminy i z wykorzystaniem ņrod-
ków zewnętrznych: Funduszu Ochrony Ņrodowiska, 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
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UCHWAŁA NR 265/XXXIX/2009 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA 

  
 z dnia 26 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zduńska Wola 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 

420) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Zduńska Wo-

la w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 6/II/2002 Rady 
Gminy Zduńska Wola z dnia 5 grudnia 2002 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zduńska 
Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 9, poz. 


