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UCHWAIA NR III/22/2011 

 RAŚY GMINY NOWOGRÓŚśK POMORSKI 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski 
w miejscowo`ci KarskoŁ 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 7ń7 ze zmŁ) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr V/20/07 r. Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 luty 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w obrębie 
miejscowo`ci Karsko, Gmina Nowogródek Pomorski, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭstudium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Nowogródek Pomorskiｬ, ”rzyjętego 
uchwaJą Nr XXX/185/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. i zmieniony uchwaJą Nr VIII/42/2007 z dnia 

11 czerwca 2007 r. Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odaro-

wania przestrzennego w miejscowo`ci KarskoŁ 

2Ł Plan miejscowy obejmuje obszar, którego granice ustala rysunek ”lanu miejscowego, stanowiący 
zaJącznik nr ń do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem ”lanu jest zmiana ”arametrów urbanistycznych na obszarze objętym ”lanem utrzy-

manie funkcji zabudowy mieszkalnej i zasad obsJugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. 

4Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) źaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

2) źaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭstudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Nowogródek Pomorskiｬ, 

3) źaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego, 

4) źaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania, 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ilo`ci kondygnacji 2 w ”oJączeniu z wysokim dachem - rozumie się ”rzez to, we druga mowe być sytu-

owana wyJącznie w poddaszu i dotyczy ilo`ci kondygnacji nadziemnych; 
2) wysoko`ci zabudowy - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowo-

nym wej`ciu do budynku lub jego czę`ci ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej ”Jasz-

czyzny stro”u bądu najwywej ”oJowonej krawędzi stro”odachu nad najwywszą kondygnacją uwytkową, 
Jącznie z grubo`cią izolacji cie”lnej i warstwy ją osJaniającej, albo do najwywej ”oJowonej górnej ”o-

wierzchni innego przekrycia; 

3) terenie elementarnym - rozumie się ”rzez to teren o okre`lonym ”rzeznaczeniu, wyznaczony liniami 
rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo literowym, dla którego formuJuje się ustalenia 
szczegóJowe zawarte w KARTACH TERENU; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, której nie mowna ”rzekraczać ”rzy lokali-
zacji budynków; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, której nie mowna ”rzekraczać ”rzy lokali-
zacji budynków; zieleni izolacyjno - osJonowej - rozumie się ”rzez to ”as zieleni o minimalnej szeroko-

`ci 3 m skJadającej się z gatunków drzew i krzewów dobranych ”od kątem tworzenia mowliwie zwar-

tej `ciany zieleni w okresie caJego roku; 
6) usJugach - rozumie się ”rzez to ”rowadzenie dziaJalno`ci gos”odarczej związanej z obsJugą ludno`ci nie 

”owodującą ”owstawania `cieków technologicznych oraz od”adów niebez”iecznych oraz z wyklucze-

niem usJug ”owodujących uciąwliwo`ci wykraczające poza granice terenu przeznaczonego na te cele; 

7) froncie budynku - rozumie się ”rzez to elewację od strony ulicyŁ 

§ 3. ńŁ Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL okre`lających zasady konstrukcji ”lanu miejscowego; 
2) ustaleL ogólnych; 
3) ustaleL szczegóJowych w formie KART TśRśNU, dotyczących wyznaczonych w ”lanie terenów ele-

mentarnych; 

4) ”ostanowieL koLcowychŁ 
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2Ł Śla ”oszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu miejscowego 

§ 4. ńŁ Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu miejscowego - na rysunku planu: 

1) w granicach obszaru objętego ”lanu miejscowego wydzielono liniami rozgraniczającymi tereny ele-

mentarne o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, które oznaczono identy-

fikatorem cyfrowo - literowym (SYMBOL TERENU); 

2) symbole terenów od”owiadają symbolom w KARTACH TERENU zgrupowanych w § 7 - ustalenia 

szczegóJowe dla terenów elementarnychŁ 

§ 5. ńŁ Śla kawdego terenu elementarnego s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) parametry i wskaunik ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 

6) ustalenia komunikacyjne; 

7) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznejŁ 

2. Symbol w KARCIE TERENU odpowiada symbolowi na rysunku planu. 

3Ł Obszar ”lanu miejscowego dzieli się na nastę”ujące tereny elementarne oznaczone symbolami: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej; 

2) MN,U - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z do”uszczeniem funkcji usJugowej 
3) MN,RO - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z do”uszczeniem ogrodów ”rzydomowych 

4) KDW - droga dojazdowa wewnętrzna; 
5) ZI - zieleL izolacyjna, 
6) ZP - zieleL ”arkowaŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 6. 1. W zakresie ”odstawowej funkcji obszaru objętego ”lanu miejscowego ustala się ”rzeznaczenie 
terenu na zabudowę mieszkalną jednorodzinną wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą technicznąŁ 

2. W zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ustala się: 

1) z uwagi na wymagania funkcjonalno przestrzenne: 

a) ”odstawową funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) ”owiązanie ”rojektowanych terenów komunikacyjnych, zieleni i infrastruktury technicznej 

z elementami istniejącymi; 
2) z uwagi na wymagania `rodowiskowe i kulturowe: 

a) ksztaJtowanie zabudowy w oparciu o wzory tradycyjnej architektury wystę”ującej w gminie, 

3) z uwagi na wymagania kompozycyjno estetyczne: 

a) domy w zabudowie wolnostojącej, 
b) ”rosto”adJe granice wydzielanych dziaJek do ciągów komunikacyjnych, 
c) minimalną ”owierzchnię zabudowy oraz zakaz wznoszenia obiektów tymczasowych, 
d) nie”rzekraczalne linie zabudowy wzdJuw dróg, 

3. W zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) zgodno`ć ”rojektowanej funkcji i sposobu zagospodarowania terenu z dopuszczalnymi w obszarze 

Chronionego Krajobrazu ｭCｬ Barlinek i otulinie Barliniecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego z racji 

”oJowenia w tym obszarze; 

a) nakazuje się: 
- kontrolowania szczelno`ci zbiorników na `cieki, 
- zakaz wykonywania ”rac ziemnych trwaJe znieksztaJcających rzeubę terenu, z dopuszczeniem 

zabudowy w wyznaczonych obszarach i sytuowaniem budynków z zachowaniem rzeuby terenu, 
2) nakaz stosowania zieleni rodzimej dla ksztaJtowania terenów zieleni; 
3) maksymalną ochronę istniejącego zadrzewienia, w tym likwidowania i niszczenia zadrzewieL `ród”o-

lnych ”rzydrownych i nadwodnych, jeweli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 

i za”ewnienia bez”ieczeLstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub na”rawy urządzeL wodnych, 
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4) zmianę uksztaJtowania terenu do”uszczalną jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie 

realizacji projektowanego zagospodarowania; 

5) zakaz ”rowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej ”rojektowanych na terenach objętych 
planem; 

6) obsJugę komunikacyjną jako strefę ruchu us”okojonego; 
7) z uwagi na nie wystę”owanie w obszarze ”lanu zabytkowej zabudowy lub innych elementów krajo-

brazu kulturowego nie okre`la się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry ws”óJczesnej w granicach okre`lonych na rysunku ”lanu - zaJącznik nr 1, 

4. W zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych ustala się: 

1) wydzielenie terenów zieleni urządzonej o charakterze publicznym: tereny o symbolu 9 ZP, 

a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy oraz tymczasowych miejsc handlu i usJug, 
b) zakaz wznoszenia reklam wolnostojących i innych elementów ingerujących w krajobraz 

c) dopuszczalne zagospodarowanie zgodne z ustaleniami szczegóJowymi dla terenów 9 źP; 

5. W zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) do”uszczenie scalania nieruchomo`ci w celu wydzielenia wedJug linii rozgraniczających nastę”ujących 
terenów elementarnych: 
a) 8 MN - teren zabudowy mieszkalnej 

b) 10 MN,U - teren zabudowy mieszkalnej 

c) 02 KDW - droga ”ubliczna dojazdowa wewnętrzna 

2) szczegóJowe zasady ”odziaJu nieruchomo`ci zawarte są w § 7 w ustaleniach szczegóJowych dla ”o-

szczególnych terenów elementarnych, zawartych w kartach terenu w punkcie 3. 

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) ”odstawową obsJugę komunikacyjną terenu jednym wjazdem (z wykorzystaniem istniejącego) z ist-
niejącej drogi ”ublicznej ”o”rzez drogę dojazdową wewnętrzną Ń2 KŚW i 01 KDW; 

2) bez”o`redni dostę” do drogi ”ublicznej ”o”rzez ulice dojazdowe wewnętrzne dla kawdej wydzielonej 
dziaJki; 

3) obsJugę komunikacyjną wewnątrz terenu ”o”rzez strefę ruchu us”okojonego ”rojektowanymi drogami 
wewnętrznymi; 

4) mowliwo`ć ”arkowania samochodów osobowych w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznych; 
5) prowadzenie projektowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg 

w oparciu o istniejące i projektowane sieci gminnej infrastruktury technicznej. 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 

1) w zakresie zaopatrzenie w wodę: 
a) zaopatrzenie w wodę - z ”rzewidzianego do rozbudowy systemu wodociągowego w drodze 01 

KDW i Ń2 KŚW ”o”rzez ”lanowaną w liniach rozgraniczenia dróg sieć wodociągową o zakJadanej 
`rednicy od 7Ń do ńńŃ mm - wg zasad okre`lonych w rysunku planu; 

b) wymóg zao”atrzenia systemu wodociągowego w punkty hydrantowe usytuowane w obrębie te-

renów komunikacyjnych niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej nalewy ”rzewidzieć zao”a-

trzenie ludno`ci w wodę z awaryjnych studni publicznych zgodnie z ”rze”isami szczególnymi 
(mowliwa lokalizacja w ciągach komunikacyjnych lub terenach zieleni ”ublicznej); 

2) w zakresie od”rowadzenia `cieków i wód o”adowych: 
a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez 

”lanowaną w liniach rozgraniczenia ulic sieć kanalizacji sanitarnej o zakJadanej `rednicy 2ŃŃ mm - 

wg zasad okre`lonych graficznie w rysunku planu; 

b) do czasu zrealizowania oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej obowiązuje gromadzenie `cieków 
w szczelnych zbiornikach okresowo wybieralnych z wywozem fekalii na najbliwszą oczyszczalnię 
`cieków za wyjątkiem terenów ”oJowonych w zasięgu wody Q = ń%Ł 

c) ”o zrealizowaniu ”rojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje ”odJączenie ”oszczegól-

nych obiektów ”oJowonych na terenach będących w ich zasięguŁ 
d) do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych z powierzchni utwardzonych, komunikacji oraz 

”laców do gruntu, ”o ich wstę”nym ”odczyszczeniu, ”od warunkiem, we sto”ieL oczyszczenia 
`cieków oraz miąwszo`ć warstwy gruntu nad zwierciadJem wód ”odziemnych stanowi zabezpie-

czenie tych wód ”rzed zanieczyszczeniemŁ 
3) w zakresie elektroenergetyki: 

a) dla napowietrznej linii elektr. 110 kV wyznacza się korytarz techniczny o szeroko`ci ń5 m, 

b) dla napowietrznej linii elektr. 15 kV wyznacza się korytarz tech. o szeroko`ci 9 m, 

c) wszelkie inwestycje w granicach korytarzy technicznych na”owietrzą linią elektrŁ wymagają 
uzgodnienia z zarządcą sieci 
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d) ”rzy skrzywowaniach i zbliweniach z liniami elektroenergetycznymi nalewy zachować od”owiednie 
odlegJo`ci zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

5) w zakresie sieci telekomunikacji: Jączno`ć telefoniczną za”ewnić rozdzielczą linią kablowąŁ 
6) w zakresie sieci telekomunikacji: Jączno`ć telefoniczną za”ewnić rozdzielczą linią kablowąŁ 

a) zaopatrzenie w gaz przewodowy w drodze 01, 02, 03 KDW i Ń4 KX ”o”rzez ”lanowaną w li-
niach rozgraniczenia dróg sieć gazową, 

a) zatwierdzony ”lan lub zmiany ”lanu obejmują obszary będące strefami kontrolowanymi nad gazo-

ciągami włc, `rłc, nłc o szeroko`ci (”rze”isy szczególne), na których to - zgodnie przepisami 

Prawa Budowlanego, wystę”ują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu, 

b) Istnieje ograniczenie ”raw wJasno`ci wJa`cicieli gruntów nad gazociągami, tjŁ w pasie nad gazo-

ciągiem (w strefie kontrolowanej) - związane z zagwarantowaniem dostę”no`ci do gazociągu dla 
sJuwb eks”loatacyjnych O”eratora sieci gazowejŁ 

c) W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: ”rzewiduje się systemy zao”atrzenia w cie”Jo jako ogrzewanie 
indywidualne. 

7) W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: ”rzewiduje się systemy zao”atrzenia w cie”Jo jako ogrzewanie 
indywidualne. 

8) W zakresie regulacji stosunków gruntowo wodnych: nalewy utrzymać istniejące urządzenia melioracyjne, 
9) Śo”uszcza się ”rowadzenie infrastruktury technicznej nie wymienionej w ustaleniach szczegóJowych 

dla terenów elementarnych, w razie wystą”ienia uzasadnionej ”otrzeby, w liniach rozgraniczających 
ciągi komunikacyjne i w wydzielonych pasach technicznych. 

8. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagos”odarowania ustala się: obszar objęty planem, 

o którym mowa w § ńŁńŁ do chwili zagos”odarowania ”od zabudowę letniskową lub mieszkaniową jedno-

rodzinną wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną oraz zielenią ”ubliczną mowe być 
wykorzystywany w s”osób dotychczasowyŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 7. Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych: 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 8. W granicach niniejszego planu na cele nierolnicze i niele`ne, ”rzeznacza się Jącznie Ń,9ńŃŃ ha 

gruntów rolnych klasy III, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją znak: GźŁtrŁŃ57-602-

518/10 z dnia 18 stycznia 2011 rŁ oraz ”ozostaJe grunty rolne klasy IV-VI za zgodą Rady Gminy Nowo-

gródek PomorskiŁ 

§ 9. W zakresie okre`lenia stawki ”rocentowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w na-

stę”stwie uchwalenia ”lanu (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu ”rzestrzennym) ustala się jednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wyso-

ko`ci 3Ń% dla obszarów elementarnych oznaczonych symbolami: MN; MN,U; MN,RO dla ”ozostaJych 
terenów ustala się jednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci Ń%Ł 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Nowogródek PomorskiŁ 

§ 11. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogró-
dek Pomorski. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  
 

Robert Rzeunicki 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr III/22/2011 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 
z dnia 23 lutego 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr III/22/2011 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

Wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

Gminy Nowogródek Pomorski 

 

 

 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4ń ｦ 5764 ｦ Poz. 717,718 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr III/22/2011 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG WNIśSIONYCH ŚO PROJśKTU MPźP 

GMINY NOWOGRÓŚśK POMORSKI 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 7ń7 ze zmŁ) Rada Gminy Nowogródek Pomorski rozstrzyga o uwagach wniesio-

nych w trakcie wyJowenia ”rojektu MPZP Gminy w Nowogródku Pomorskim, w miejscowo`ci Karsko, 
w terminie 14 dni ”o okresie wyJowenia 

W okresie wyJowenia oraz terminie ń4 dni ”o wyJoweniu ”rojektu ”lanu nie wniesiono uwagŁ 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr III/22/2011 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 

z dnia 23 lutego 2011 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z źAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ NALśvĄCYCH ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy na obszarze obję-
tym ustaleniami ”lanu związane są z realizacją wodociągu i kanalizacji sanitarnej, realizacją ulicŁ 

2. W zakresie realizacji zaopatrzenia w wodę ”rzewiduje się: 
a) modernizację istniejących sieci i urządzeL wodociągowych 

3. W zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej ”rzewiduje się: 
a) budowę sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z ”rzyJą-

czami w miejscowo`ciach: Karsko, 
b) rozbudowę i modernizację istniejących sieci i urządzeL kanalizacyjnychŁ 

 Powywsze sieci zao”atrzenia w wodę i kanalizacji sanitarnej będą ”rowadzone w liniach rozgraniczają-
cych drógŁ 

4. W zakresie inwestycji drogowych ”rzewiduje się: 
a) modernizację istniejących dróg dojazdowych, 
b) budowę dróg dojazdowych, 

5. W zakresie inwestycji elektroenergetycznych ”rzewiduje się: 
a) modernizację istniejących sieci i urządzeL na ”odstawie zbilansowanych ”otrzeb 

6. Powywsze zadania finansowane będą czę`ciowo ze `rodków ”ozabudwetowych uzyskiwanych z rów-
nych uródeJ (fundusze unijne i inne, w tym `rodki ”rywatnych inwestorów) ”rzy udziale `rodków wJa-

snych gminy, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami o finansach publicznych. 
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UCHWAIA NR V/26/11 

 RADY GMINY REWAL 

 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o”Jatach lokalnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 - zmiana: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, 

Nr 226, poz. 1475) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - zmiany: Dz. U. 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, 


