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UCHWAIA NR XL/248/09 

 RAŚY GMINY BIAIOGARŚ 

 z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy BiaJogard 

w obrębie Rzyszczewo. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 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, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy BiaJ“gard uchwala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIł71ł07 Rady Gminy BiaJ“gard z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu 

zg“dn“`ci z ustaleniami ｭstudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania gminy BiaJ“gardｬ przyję-
teg“ uchwaJą Rady Gminy BiaJ“gard Nr VIII/58/03 z dnia 16 maja 2003 r., uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

2. Plan miejsc“wy “bejmuje “bszar “znacz“ny na zaJączniku graficznym nr 1 d“ niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmi“tem miejsc“weg“ ”lanu jest ustalenie zasad zag“s”“dar“wania terenów zabud“wy rekre-

acyjno - usJug“wej wraz z t“warzyszącą infrastrukturą techniczną i k“munikacjąŁ 

4. Integralną czę`ć uchwaJy stan“wią zaJączniki: 

1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stan“wiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“waniaｬ gminy BiaJ“gard dla obszaru obję-
teg“ ”lanem, stan“wiący zaJącznik nr 2; 

3) r“zstrzygnięcie Rady Gminy BiaJ“gard “ sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

stan“wiący zaJącznik nr 3; 

4) r“zstrzygnięcie Rady Gminy BiaJ“gard w sprawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury tech-

nicznej “raz zasad jej finans“wania, stan“wiący zaJącznik nr 4. 

§ 2. 1Ł Na “bszarze ”lanu ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzeznaczeniu, a takwe szczególne 
warunki zagospodarowania terenów; 

2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“, ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabud“wy, gabaryty “biektów i wskauniki intensywn“`ci 
zabudowy; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej; 

5) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci; 
6) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których ustala się “”Jatę, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia ”lanu miejsc“weg“ “bejmują: 

1) tereny zabudowy rekreacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem - ML, przeznaczone na lokaliza-

cję “biektów kubatur“wych jak: - budynki rekreacji indywidualnej; 

2) tereny zabudowy rekreacyjnej/hotelowej - Ml/Ls; 

3) tereny le`ne - Ls; 

4) tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne na rysunku ”lanu symb“lem - UT ”rzeznacz“ne na l“kalizację 
“biektów kubatur“wych “ funkcji gastronomicznej i hotelowej 

5) tereny projektowanej komunikacji - ulice kateg“rii dróg wewnętrznych “znacz“ne na rysunku ”lanu 
symbolem - KD; 

6) istniejący zbi“rnik w“dny - W; 

7) teren ”rzeznacz“ny na ”lawę - PL; 
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8) teren lokalizacji stacji trafo - EE; 

9) ujęcie w“dy - UW; 

10) teren proj. oczyszczalni - K; 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Ryg“ry d“tyczące “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków: na terenie “bjętym ”lanem 
miejsc“wym: nie wystę”ują zabytk“we ukJady urbanistyczne, “biekty zabytk“we i udokumentowane sta-

nowiska archeologiczne. 

§ 4. Ryg“ry d“tyczące `r“d“wiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego: 

1) teren “bjęty ”r“jektem ”lanu znajduje się w strefie obszaru Natura 2000 oraz w strefie projektowa-

nego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Ś“lina Parsęty; 

2) na terenie “bjętym ”lanem nie wystę”ują: 
ｦ uwytki ek“l“giczne istniejące i przewidziane do ochrony, 

ｦ zes”“Jy ”rzyr“dnicz“-krajobrazowe, 

ｦ pomniki przyrody; 

3) na terenie “bjętym ”lanem w”r“wadza się caJk“wity zakaz: 
ｦ uwywania silników s”alin“wych na jedn“stkach ”Jywających 

ｦ ruchu ”“jazdów s”alin“wych wzdJuw jezi“ra, 

ｦ uwywania ”“za ”“mieszczeniami zamkniętymi megaf“nów, nagJa`niających urządzeL mu-

zycznych i innych uródeJ haJasu uciąwliwych dla “t“czenia 

4) w związku z ”“J“weniem terenu w obszarze strefy ochronnej ｭNatura 2000ｬ - planowane przedsię-
wzięcie wymagać m“we ”rze”r“wadzenia ”“stę”“wania w s”rawie “ceny “ddziaJywania na `r“d“wi-

sk“Ł O”rac“wane z“staJy wcze`niej: 
ｦ podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzenneg“ gminy BiaJ“gard-2008 r., 

ｦ opracowanie waloryzacji przyrodniczej gminy opracowanej przez Biuro Konserwacji Przyrody 

ZUW w Szczecinie 

§ 5. Zasady bud“wy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) ustala się nastę”ujące zasady “bsJugi w zakresie komunikacji: 

ｦ projektowane drogi kategorii gminnej KD o szer. 10 m w liniach r“zgraniczających “bsJugują 
wszystkie ”r“jekt“wane dziaJki, 

ｦ przewidziano drogi piesze KP, 

ｦ d“”uszcza się l“kalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających dróg; 

2) zasady dostarczenia wody dla projektowanej inwestycji z ujęcia wJasneg“, a w ”ers”ektywie ”“dJą-
czenie d“ ”r“jekt“wanej sieci w“d“ciąg“wej gminnej; 

3) `cieki komunalne - “bsJugiwana będzie ”rzez l“kalną “czyszczalnię a w perspektywie do sieci kanali-

zacji sanitarnej gminnej; 

4) system energetyczny - ”rzyJączenia d“ istniejącej sieci r“zdzielczej K“ncernu śnergetyczneg“ śNśR-

GA S.A. - ZakJad śnergetyczny OddziaJ K“szalin, zes”“Ju zabud“wy rekreacyjn“ usJug“wej w miej-

sc“w“`ci Rzyszczew“ zg“dnie z warunkami, 

ｦ ”rzewidzian“ teren ”“d l“kalizację stacji trafo EE; 

5) usuwanie i recykling “d”adów k“munalnych - odpady komunalne z terenu planowanej inwestycji 

wyw“w“ne będą d“ ZakJadu Oczyszczania PGK K“szalin w gminie Sianów, gdzie nastę”uje segregacja 
i ”r“ces ”rzetwarzania “d”adów, Jącznie z odgazowaniem zJ“wa (jak wszystkie “d”ady k“munalne na 
terenie gminy BiaJ“gard)Ł Innych “d”adów, ”“za k“munalnymi, nie ”rzewiduje sięŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 6. 1. ML/Ls - powierzchnia 14836 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar l“kalizacji w“ln“st“jącej zabud“wy rekreacyjn“łh“tel“wej - parte-

r“we budynki (ty”u kanadyjskieg“), usytu“wane wyJącznie na miejscu istniejących fundamentów na 
tym terenie 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nie ustala się linii zabud“wy, 
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b) powierzchnia zabudowy - od ok. 45 m2 do ok. 150 m2Ł Większ“`ć fundamentów ”“siada gabary-

ty 5 m x 10 m, wyjątek stan“wią fundamenty ”“ budynku s“cjalnym 9 m x f6 m wys“k“`ć bu-

dynku gospodarczym 7 m x 20 m, 

c) wys“k“`ć zabud“wy - 1 k“ndygnacja nadziemna, wys“k“`ć zabud“wy od poziomu terenu do ka-

lenicy dachu do 6,0 m, 

d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ”“Jaci dach“wych “d 30° d“ 45°, 

e) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL s”“rt“wych i rekreacyjnych na terenach enklaw w borze so-

snowym bez wycinki drzew. 

2. ML - powierzchnia 8684 m2, na której ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”“dstaw“we: “bszar l“kalizacji w“ln“st“jącej zabud“wy rekreacyjnej - budynki rekre-

acji indywidualnej na 10 dziaJkach “ ”“wierzchni `redni“ 1050 m2: 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku planu, 

b) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 35% ”“wierzchni dziaJki (w tym ”“wierzchnie dróg wewnętrznych 
i ”arkingów), 

c) wys“k“`ć zabud“wy d“ 2 k“ndygnacji nadziemnych, wys“k“`ć kalenicy w stosunku do poziomu 

terenu do 8,0 m, 

d) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu ”“Jaci dach“wych “d 30° d“ 45°, 

e) wyklucza się zabud“wę t“warzyszącą na terenie dziaJek jak: garawe w“ln“st“jące, budynki maga-

zynowe, budynki gospodarcze i inne, 

f) “bsJuga k“munikacyjna z drogi istniejącej na terenie lasu “d str“ny ”óJn“cnej, 
g) zaleca się wyk“nanie nasadzeL zieleni niskiej i krzewów na terenie dziaJekŁ 

3. UT - powierzchnia 4951 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji zabudowy gastronomicznej i hotelowej z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na terenie w“lnym “d zadrzewieL, w miejscu istniejących fundamentów 
dawnej zabudowy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nie ustala się linii zabud“wy, 

b) “bsJuga k“munikacyjna z dr“gi wewnętrznej 1KŚ “raz 2KD, 

c) wys“k“`ć zabud“wy d“ 2 k“ndygnacji nadziemnych, wys“k“`ć kalenicy mierz“na “d ”“zi“mu 
terenu do 10 m. 1 k“ndygnacja nadziemna, ”“ddasze ”rzeznacz“ne na ”“k“je h“tel“we, czę`ć 
gospodarcza podpiwniczona, 

d) dachy spadziste, symetryczne wielospadowe o s”adku ”“Jaci dach“wych “d 30°d“ 45°, 

e) ”rzewiduje się bud“wę ”“m“stu na akwenie jezŁ Byszyn“ w ”“bliwu restauracji oraz promenady 

wzdJuw brzegu na miejscu istniejącej `ciewki, 
f) “bsJuga k“munikacyjna zes”“Ju gastr“n“miczn“-hotelowego z drogi KD1 lub KD2, wyklucza się 

”rzejazd ”rzez teren dziaJki, 
g) zaleca się usytu“wanie “biektów kubatur“wych w rej“nie istniejących fundamentów dawnej za-

budowy. 

4. KD1 - powierzchnia 6766 m2, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”r“jekt“wana dr“ga wewnętrzna klasy d“jazd“wej - ”“siada wJączenie d“ dr“gi 
w“jewódzkiej BiaJ“gard - P“Jczyn Zdrój, ”“”rzez dr“gę gminną nr ewŁ 131Ł WzdJuw jezi“ra ”lanuje się 
dr“gę ”iesz“-jezdną dla d“w“zu s”rzętu w“dneg“ “raz usuwania zanieczyszczeL z tymczasowych 

“biektów sanitarnych l“kaliz“wanych w okresie letnim; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających 10,0 m; 

3) przewidziano w pasie drogi zatoki parkingowe oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

5. KD2 - powierzchnia 3598 m2, na której ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”r“jekt“wana dr“ga wewnętrzna klasy d“jazd“wej, ”“siadać będzie 1 wJączenie d“ 
dr“gi w“jewódzkiej BiaJ“gard-P“Jczyn Zdrój; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających 10,0 m; 

3) przewidziano w pasie drogowym zatoki parkingowe oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

6. 1PL - powierzchnia 2970 m2, na której ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”lawa trawiasta i ”“m“st dla wędkarzy i uwytk“wników s”rzętu w“dneg“; 
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2) ”rzewiduje sie l“kalizacją hangaru na s”rzęt ”Jywający (kajaki, J“dzie wi“sJ“we, waglówki); 
3) ”rzewiduje się usytu“wanie ”arter“weg“ budynku s“cjalneg“ (”rzebieralnie, szatnie, sanitariaty, 

”rysznice) na miejscu istniejących fundamentów; 
4) “bsJuga k“munikacyjna ”lawy z dr“gi wewnętrznej dojazdowej KD1; 

5) ”rzewiduje się nasadzenia drzew i krzewów “d str“ny dr“gi d“jazd“wej KŚ1Ł 

7. 2PL - powierzchnia 5187 m2, na której ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”lawa ”iaszczysta “ wystawie ”“Judni“w“-wschodniej nad brzegiem jez. Byszy-

no, “sJ“nięta “d ”óJn“cy b“rem s“sn“wym; 
2) d“j`cia ”iesze - ”r“menady wzdJuw brzegu jezi“ra “d str“ny wsch“dniej i zachodniej; 

3) ”rzewiduje się l“kalizację kabin-sanitariatów ”rzen“`nych w czę`ci ”óJn“cnej dziaJki na granicy lasu; 
4) zaleca się wyk“nanie nasadzeL krzewów “zd“bnych wzdJuw granicy b“ru s“sn“weg“Ł 

8. Ls - powierzchnia 68951 m2, na której ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: istniejący las z d“minacją s“sny, s”“radycznie buki nad brzegiem jezi“ra “raz 
dorodne brzozy, olsza i dębyŁ Wystę”ują ”“jedyncze nieliczne gru”y jarząba zwyczajneg“, jaJ“wca 
i osiki (nad brzegiem jeziora Byszyno). 

9. EE - powierzchnia 125 m2, na której ustala się: ”rzeznaczyć teren ”“d l“kalizację stacji traf“Ł 

10. UW - powierzchnia 437 m2, na której ustala się: ”rzeznaczyć teren ”“d l“kalizację ujęcia w“dy 
“raz budynku hydr“f“rni (w ”ers”ektywie ”“dJączenie d“ sieci w“d“ciąg“wej wiejskiej ”r“jekt“wanej 
wzdJuw dr“gi w“jewódzkiej)Ł 

11. K - powierzchnia 252 m2, na której ustala się: ”rzeznaczyć teren ”“d l“kalizacją “czyszczalni 
`cieków (w ”ers”ektywie ”“dJączenie d“ sieci kanalizacyjnej wiejskiej ”r“jekt“wanej wzdJuw dr“gi w“je-

wódzkiej)Ł 

12. W - powierzchnia 73323 m2, na której ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: akwen jez. Byszyno o I klasie czyst“`ci bez wid“cznych d“”Jywów, ”“J“w“ny 
w b“rze s“sn“wym stan“wi “d lat bazę wy”“czynku letnieg“ dla mieszkaLców “k“licy a przede 

wszystkim mŁ BiaJ“gardŁ Przewiduje się zach“wanie akwenu w stanie obecnym, bez jakiejkolwiek re-

gulacji linii brzegowej, z nienaruszaniem obecnego drzewostanu, z abs“lutnym zach“waniem ryg“rów 
sanitarnych (caJk“wity zakaz “d”r“wadzania `cieków i wyrzucania “d”adów staJych d“ jezi“ra)Ł Jezi“r“ 
Byszyn“ jest “st“ją licznych gatunków ”taków w“dnych - kaczki krzywówki, cyranki, Jabędzie nieme, 
”erk“zy, gniazdują “ne w strefie ”rzybrzewnej jezi“raŁ W okresie wiosny i jesieni akwen s”eJnia r“lę 
bazy s”“czynk“wej dla gatunków migracyjnych - gęsi zb“w“we, gę gawy, tracze nur“gęsi i inne. 

W tym “kresie nalewy “graniczyć intensywn“`ć ”“byt“wą w strefie brzegowej jeziora. W okresie letnim 

bezwzględnie ”rzestrzegać ciszy nad w“dą i nie inger“wać w strefy gniazdowe ptactwa wodnego. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym ustala się 
jedn“raz“wą “”Jatę “d wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci w wys“k“`ci: 

1) dla terenów “znacz“nych symb“lem: ML - 20% 

2) dla terenów “znacz“nych symb“lem: UT - 15% 

3) dla terenów “znacz“nych symb“lem: KŚ, KP, ZP - 0% 

2. Na “bszarze “bjętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie gruntówŁ le`nych “ powierzchni 

4,7806 ha na cele niele`ne w oparciu o decyzję MarszaJka W“jewództwa Zach“dni“”“m“rskieg“, znak 
WRiO_-IV-EN-6140-5/09 z dnia 6 ”audziernika 2009 r. 

3. Ś“ czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, d“”uszcza się d“tychczas“wy s”“sób uwytk“waniaŁ 

§ 8. Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy BiaJ“gard 

§ 9. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa Zach“dni“”“m“rskieg“ “raz ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu Gminy BiaJ“gardŁ 

Przew“dniczący Rady: 
Jan BudzyLski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XL/248/09 

Rady Gminy BiaJ“gard 

z dnia 30 listopada 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XL/248/09 

Rady Gminy BiaJ“gard 

z dnia 30 listopada 2009 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XL/248/09 

Rady Gminy BiaJ“gard 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy BiaJogard w obrębie Rzyszczewo 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy BiaJ“gard r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bia-

J“gard w “brębie Rzyszczew“, wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu, nie r“zstrzyga się “ sposobie ich roz-

patrzenia. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XL/248/09 

Rady Gminy BiaJ“gard 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy BiaJ“gard r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 

Z ustaleL zawartych w uchwale miejscowego planu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy BiaJ“gard w 

“brębie Rzyszczew“ “raz ”rze”r“wadzenia analizy i wyk“nanej ”r“gn“zy skutków finans“wych uchwale-

nia ”lanu wynika, we jeg“ realizacja nie ”“ciąga za s“bą wydatków z budwetu gminyŁ Wszelkie inwestycje 
w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem zamierzeL inwest“ra i będą w caJ“`ci finans“wane ze 
`r“dków ”“za budwet“wychŁ 
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 z dnia 26 lutego 2010 r. 

w s”rawie zmiany uchwaJy w sprawie ustalenia Regulaminu okre`lającego wysoko`ć stawek 
i szczegóJowe warunki ”rzyznawania nauczycielom dodatków: za wysJugę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki ”racy oraz niektórych innych skJadników wynagrodzenia, a takwe 
szczegóJowe warunki obliczania i wy”Jacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraunych zastę”stw w szkoJach ”rowadzonych ”rzez Gminę ŚarJowoŁ 

ŚziaJając na ”“dstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, zm.: 

Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, 

poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, 

Nr 56, poz. 458, Nr 227, poz. 1505) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 


