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§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od ń stycznia 2012 rŁ oraz ”odlega ogJoszeniu ”o”rzez 
wywieszenie na tablicy ogJoszeL w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Krzysztof Karolak 
2675
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UCHWAIA NR XVII/120/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W MY_LIBORZU 

 z dnia 25 paudziernika 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy My`libórz w miejscowo`ci ŚąbrowaŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmianami) oraz artŁ 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zmianami) 
Rada Miejska w My`liborzu uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1. ńŁ Zgodnie z uchwaJą Nr LII/414/09 Rady Miejskiej w My`liborzu z dnia 27 listopada 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta i gminy My`libórz w miejscowo`ci Śąbrowa, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy 
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy My`libórz, 
uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, zwaną dalej ｭ”lanemｬŁ 

2. Plan obejmuje obszar w gminie My`libórz w miejscowo`ci Śąbrowa o powierzchni ok. 2,19 ha. 

3Ł Granice ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku ”lanu w skali ń:ńŃŃŃ stanowiącym zaJącznik Nr 1 

do niniejszej uchwaJyŁ 

4. Przedmiotem planu jest teren o ”rzeznaczeniu ”od realizację zabudowy letniskowej wraz z infra-

strukturą niezbędną dla ”rawidJowego funkcjonowania terenówŁ 

5Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy My`libórz; 

2) zaJącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 
3) zaJącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag zJowonych do wyJowonego do publiczne-

go wglądu ”rojektu ”lanuŁ 

6Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ｭsieci istniejącejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć sieć infrastruktury technicznej istniejącą ”rzed dniem 
wej`cia ”lanu w wycie; 

2) ｭsieci ”rojektowanejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć sieć infrastruktury technicznej nie istniejącą ”rzed 
dniem wej`cia ”lanu w wycie; 

3) ｭnie”rzekraczalnej linii zabudowyｬ- nalewy ”rzez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
do”uszcza się realizację obiektów kubaturowych; 

4) ｭwskaunik zabudowyｬ- nalewy ”rzez to rozumieć stosunek ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni 
terenu; 

5) ｭzabudowa letniskowaｬ - nalewy ”rzez to rozumieć wolnostojące budynki ”rzeznaczone do caJorocz-

nego wypoczynku wraz z wbudowanymi garawami i towarzyszącymi obiektami maJej architektury. 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony ”rzeciw-

powodziowej: 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) zabudowę nalewy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy okre`lonymi na rysunku ”lanu; 
2) wymagania geometrii dachu nie dotyczą ”oJaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wej-

`ciami; 
3) zakazuje się budowy ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 
4) zakazuje się realizacji obiektów tymczasowychŁ 

2Ł Ustala się, we terenem ”rzestrzeni ”ublicznej jest obszar w granicach terenów KŚWń, KŚW2, KŚW3 

i ZP. 

3. W zakresie zasad i warunków Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ 
dziaJek, uwzględniając ”arametry zawarte w ustaleniach szczegóJowychŁ 

4. W granicach ”lanu nie wyznacza się terenów wymagających scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ”lanem zezwala się na dotychczasowe uwytkowanie 
terenu. 

6. Ustalenia w zakresie zasad ochrony przeciwpowodziowej: 

1) w granicach ”lanu wyznacza się obszar szczególnego zagrowenia ”owodziąŁ Granice obszaru ”rzed-

stawione są na zaJączniku graficznym Nr 1; 

2) na obszarze szczególnego zagrowenia ”owodzią obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z ”rze-

”isów odrębnych; 
3) przy zagospodarowaniu terenu i ksztaJtowaniu zabudowy nalewy uwzględniać ”arametry zawarte w usta-

leniach szczegóJowychŁ 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i przyrody: 

ńŁ CaJy ”lan znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu ｭOCHK Bｬ My`libórz ustanowionego 
uchwaJą Nr XXXIIł375łŃ9 Sejmiku Województwa Zachodnio”omorskiego z dnia 15 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

w s”rawie obszarów chronionego krajobrazu (ŚzŁ UrzędŁ WojŁ ZachŁ z 2009 r. Nr 66, poz. 1804) oraz 

uchwaJą Nr XXXIVł4Ń8łŃ9 Sejmiku Województwa Zachodnio”omorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. 

w s”rawie zmiany uchwaJy Nr XXXIIł375łŃ9 Sejmiku Województwa Zachodnio”omorskiego z dnia 15 wrze-

`nia 2009 r. w s”rawie obszarów chronionego krajobrazu (ŚzŁ UrzŁ ZachoŁ Nr 166, poz. 1804). 

2. W granicach ”lanu obowiązują zakazy wynikające z ustaleL uchwaJ ”rzedstawionych w ust. 1. 

3Ł Obszar ”lanu znajduje się w bez”o`rednim sąsiedztwie Jeziora My`liborskiego, które stanowi sie-

dlisko ”rzyrodnicze ujęte w ZaJączniku I Dyrektywy Siedliskowej - kod 3150 Starorzecza i naturalne eutro-

ficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nym”heion, PotamionŁ Ponadto Jezioro My`liborskie stanowi 
obszar cenny przyrodniczo OC-ń5 obejmującego Jezioro My`liborskie wraz z ”asem ”rzybrzewnych zaro`li, 

lasów i trzcinowisk oraz będące miejscem bytowania cennych gatunków zwierząt i ro`linŁ Tereny te ”o-

winny zostać zachowane w obecnym uwytkowaniuŁ 

4Ł Ustala się zakaz lokalizacji obiektów i ”rowadzenia ”rac mogących ”ogorszyć stosunki wodne oraz 
pogorszyć stan czysto`ci wód ”owierzchniowych (Jezioro My`liborskie) i ”odziemnychŁ Nalewy zastoso-

wać rozwiązania techniczne wykluczające mowliwo`ć ”rzedostania się zanieczyszczeL do ”odJowa grunto-

wego. 

5Ł Zbędne masy ziemne ”owstaJe w czasie realizacji inwestycji nalewy ”rzetrans”ortować w miejsce 

wskazane przez Burmistrza miasta i gminy My`libórz lub wykorzystać do nowego uksztaJtowania terenu 
dziaJki budowlanejŁ 

6. Gromadzenie i usuwanie od”adów nalewy organizować zgodnie z gminnym systemem gromadzenia 

od”adówŁ 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

ńŁ Czę`ć terenu objętego ”lanem, zgodnie z zaJącznikiem graficznym nr 1, zlokalizowana jest w gra-

nicach strefy ｭczę`ciowej ochrony konserwatorskiejｬ WŁII, w obrębie której znajduje się stanowisko ar-

cheologiczne nr 16 (AZP: 40-Ń8ł43) ”odlegające ochronie zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
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2Ł Czę`ć terenu objętego ”lanem, zgodnie z zaJącznikiem graficznym nr 1, zlokalizowana jest w gra-

nicach strefy ｭograniczonej ochrony konserwatorskiejｬ W.III, w obrębie której znajdują się stanowiska 
archeologiczne: nr 70 (AZP: 40-08/44), nr 3 (AZP: 40-08/123), nr 4 (AZP: 40-08/124), nr 6 (AZP: 40-

08/126), nr 7 (AZP: 40-Ń8łń27) ”odlegające ochronie zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnego: 

1. W granicach terenów KŚWń, KŚW2 i KŚW3 do”uszcza się lokalizację jezdni, `ciewek rowerowych, 
chodników, zieleni izolacyjnej, rowów melioracyjnych, sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, 
o`wietlenia ulic, elementów wy”osawenia ulic i urządzeL ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

2Ł Ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów reklamowych; 

3Ł Ustala się obowiązek realizacji co najmniej dwóch miejsc ”arkingowych w obszarze dziaJki budow-

lanej ”rzeznaczonej ”od realizację zabudowy letniskowejŁ Garawe zalicza się do miejsc ”arkingowychŁ 

§ 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

ńŁ Ustala się, we zao”atrzenie w wodę nastą”i z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w gra-

nicach terenów KŚW znajdujących się w granicach obszaru ”lanuŁ Ustala się `rednicę sieci wodociągowej 
minimalnie 90 mm. 

2Ł Ustala się, we od”rowadzenie `cieków sanitarnych odbywać się będzie do ”rojektowanej sieci ka-

nalizacji sanitarnejŁ Śo”uszcza się, czasowo, korzystanie z systemów indywidualnych - certyfikowanych 

szczelnych zbiorników bezod”Jywowych, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnejŁ Jednocze`nie 
ustala się zakaz stosowania ”rzydomowych oczyszczalni `ciekówŁ Ustala się `rednicę sieci sanitarnej 
minimalnie 200 mm. 

3Ł Ustala się, we zaopatrzenie w energię elektryczną nastą”i liniami niskiego na”ięcia z istniejącej sta-

cji transformatorowej znajdującej się w obrębie ”lanu - Śąbrowa Letnisko II S - 2661. 

4Ł Ustala się, we wody deszczowe i roztopowe z dachów nalewy zagos”odarować w granicach wJa-

snej dziaJkiŁ W przypadku zastosowania nawierzchni twardej (nieprzepuszczalnej) woda opadowa i rozto-

powa z dróg i ”arkingów musi być od”rowadzana do ”rojektowanej sieci kanalizacji deszczowejŁ Ustala 
się `rednicę sieci kanalizacji deszczowej minimalnie 200 mm. 

5Ł Śo”uszcza się budowę linii telekomunikacyjnych w granicach terenów KŚWŁ 

6Ł Śo”uszcza się budowę, rozbudowę i modernizację sieci infrastruktury technicznej w granicach te-

renów KŚWŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 7. ńŁ Ustala się tereny zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolami ML1, ML2 i ML3. 

2Ł Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu: 

1) tereny ML1 i ML2 w granicach obszaru szczególnego zagrowenia ”owodzią - obowiązują ustalenia § 2 

ust. 6; 

2) w granicach terenu wystę”uje ryzyko ”odto”ieL budynków; 
3) ustala się nastę”ujące ”arametry zabudowy: budynek o wysoko`ci 2 kondygnacji nadziemnych i o mak-

symalnej wysoko`ci kalenicy do 9,Ń m; 

4) zakazuje się realizacji kondygnacji ”odziemnej; 
5) ustala się minimalną rzędną ”osadowienia posadzki - 58,71 m npm; 

6) ustala się nastę”ującą geometrię dachu - dachy o kącie nachylenia ”oJaci 32°- 45°; 
7) do”uszcza się mowliwo`ć ”okrycia dachu dowolnym materiaJem; zaleca się stosowania dachówki 

ceramicznej; 

8) ustala się maksymalną ”owierzchnię zabudowy dziaJki do 35%; 
9) ustala się minimalnie 65% ”owierzchni biologicznie czynnejŁ Podczas nasadzeL nalewy stosować ga-

tunki rodzime; 

10) ustala się mowliwo`ć realizacji ogrodzenia (od strony drogi dojazdowej) do nie”rzekraczalnej wysoko`ci 
1,5 m nad ”oziom terenuŁ Ustala się obowiązek realizacji ogrodzenia awurowego od strony dróg ”rzy-

legJych do dziaJki; 
11) do”uszcza się lokalizowanie garawy i ”omieszczeL gos”odarczych jako wbudowanych, lub dobudo-

wanych do budynku letniskowego; 

12) ustala się obowiązek sytuowania ”ojemników na od”ady komunalne na kawdej dziaJce, ”rzy granicy 
z terenem drogi, w otoczeniu zieleni; 
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13) ustala się obowiązek realizacji miejsc ”arkingowych zgodnie z § 5 ust. 3; 

14) do”uszcza się realizację tablic informacyjnych lub reklam o wymiarach maksymalnie 70x50 cm. 

3Ł Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 500 m²; 

4. Ustalenia komunikacyjne i inwynieryjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów KDW1, KDW2 i KDW3; 

2) zaopatrzenie w wodę wg zasad ustalonych w § 6 ust. 1; 

3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych wg zasad ustalonych w § 6 ust. 2; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną wg zasad ustalonych w § 6 ust. 3; 

5) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych wg zasad ustalonych w § 6 ust. 4. 

§ 8. ńŁ Ustala się teren istniejącego zbiornika wodnego oznaczony na rysunku ”lanu symbolem WŁ 

2. W granicach terenu ustala się zakaz zabudowy oraz do”uszcza się realizację obiektów maJej archi-

tektury. 

§ 9. 1. Ustala się teren infrastruktury technicznej - istniejącej sJu”owej stacji transformatorowej, ozna-

czony na rysunku planu symbolem EE. W ”rzy”adku ”rzebudowy stacji nalewy ją zrealizować jako konte-

nerowąŁ Śo”uszcza się lokalizację takiej stacji w dowolnym miejscu w granicach terenu. 

2Ł Teren zlokalizowany czę`ciowo w granicach obszaru szczególnego zagrowenia ”owodzią - obowią-
zują ustalenia § 2 ust. 6; 

3. W granicach terenu do”uszcza się wyJącznie inwestycje związane z rozbudową, ”rzebudową lub 
realizacją nowej stacji transformatorowej. 

§ 10. ńŁ Ustala się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku ”lanu symbolem ZPŁ 

2. W granicach terenu ustala się zakaz zabudowy oraz do”uszcza się realizację obiektów maJej archi-

tektury. 

3Ł Ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów reklamowychŁ 

4Ł Śo realizacji nowych nasadzeL zieleni nalewy stosować gatunki rodzimeŁ 

§ 11. ńŁ Ustala się teren dróg wewnętrznych oznaczony na rysunku ”lanu symbolem KŚWń, KŚW2 
i KŚW3, dla których: 

1) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu oraz wymiarowaniem; 

2) tereny zlokalizowane są czę`ciowo w granicach obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią - obo-

wiązują ustalenia § 2 ust. 6; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia terenów; 
4) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o dowolnej wielko`ci; 
5) ustala się obowiązek wykonania ”asa zieleni izolacyjnej wzdJuw ”oJudniowej granicy KŚW2Ł Podczas 

nasadzeL nalewy stosować gatunki rodzimeŁ 
RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 12. W granicach niniejszego ”lanu traci moc uchwaJa Nr XIV/95/99 Rady Miejskiej w My`liborzu 
z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy My`libórz w miejscowo`ci Śąbrowa - dziaJka nr 149. 

§ 13. Okre`la się stawkę w wysoko`ci 25% dla wszystkich terenów w granicach planu, dla ustalenia 

wysoko`ci jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkownika wieczystego 
nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu. 

§ 14. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy My`libórzŁ 

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

jewództwa Zachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w My`liborzu: 
 

Ewa Chmielewska 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XVII/120/2011 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 25 ”audziernika 2Ńńń r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XVII/120/2011 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 25 ”audziernika 2Ńńń r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w My`liborzu o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczące terenu 
objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy My`libórz 

w miejscowo`ci Śąbrowa 

W dniu 1 sierpnia 2011 r., na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 ”audziernika 
2008 r. o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `ro-

dowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko (ŚzŁ U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a takwe 
uchwaJy Rady Miejskiej w My`liborzu Nr LII/414/09 w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy My`libórz w miejscowo`ci Śąbrowa, Burmistrz 

Miasta i Gminy My`libórz ”odaJ do ”ublicznej wiadomo`ci informację o wyJoweniu do ”ublicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy My`libórz w miejscowo`ci 
Śąbrowa wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, w dniach od 8 sierpnia 2011 r. do 29 sierpnia 

2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy My`libórzŁ 
W wyznaczonym do dnia 12 wrze`nia 2Ńńń rŁ terminie nie wniesiono wadnych uwagŁ 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy My`libórz w miejscowo`ci Śąbrowa, Rada Miejskiej 
w My`liborzu nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XVII/120/2011 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 25 ”audziernika 2Ńńń r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

dotyczy obszaru w miejscowo`ci Śąbrowa w gminie My`libórz 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w My`liborzu rozstrzyga, co nastę”uje: 
W związku z brakiem, w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

My`libórz w miejscowo`ci Śąbrowa inwestycji z zakresu infrastruktury, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, nie rozstrzyga się o sposobach ich realizacji oraz zasadach finansowania. 
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UCHWAIA NR XI/063/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE 

 z dnia 7 listopada 2011 r. 

w sprawie podatków i opJat lokalnychŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 214, poz. 1806; 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, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

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 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113), art. 5 ust. 1 i ust. 4, art. 8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 


