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Dz.U. 1996 Nr 90 poz. 404 

 

 

USTAWA 

z dnia 30 maja 1996 r. 

 

o rezerwach państwowych 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. 

Ustawa określa zasady: 

1) tworzenia i gospodarowania rezerwami państwowymi surowców, materia-
łów, paliw, maszyn, urządzeń, produktów rolnych, produktów i półproduk-
tów żywnościowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wy-
robów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycz-
nych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz ak-
tywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 
679), a także innych wyrobów niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa państwa; 

 2) tworzenia, utrzymywania i finansowania zapasów obowiązkowych węgla 
kamiennego. 

 

Rozdział 2 

Rezerwy państwowe 

 

Art. 2. 

1. Tworzy się rezerwy państwowe surowców, materiałów, paliw, maszyn, urzą-
dzeń, produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych, produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki 
in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycz-
nych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implan-
tacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach me-
dycznych, a także innych wyrobów niezbędnych do realizacji zadań w dziedzi-
nie obronności i bezpieczeństwa państwa. 

2. Rezerwy państwowe, zwane dalej „rezerwami”, stanowią wyodrębniony majątek 
Skarbu Państwa. 

 

Art. 3. 

1. Rezerwy dzieli się na: 

1) rezerwy mobilizacyjne – służące realizacji zadań związanych z obronnością 
i bezpieczeństwem państwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił 

Opracowano na pod-
stawie: tj. Dz. U. z 
2007 r. Nr 89, poz. 
594, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505, z 2010 r.   
Nr 107, poz. 679. 
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Zbrojnych oraz bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa, a także w czasie podwyższania gotowości obronnej 
państwa; 

2) rezerwy gospodarcze – służące w szczególności zaspokajaniu podstawo-
wych surowcowych, materiałowych i paliwowych potrzeb gospodarki naro-
dowej oraz utrzymaniu ciągłości zaopatrywania ludności kraju w podsta-
wowe produkty rolne, produkty i półprodukty żywnościowe, produkty lecz-
nicze i wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wypo-
sażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do dia-
gnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, 
w okresach, o których mowa w pkt 1, a także eliminowaniu lub łagodzeniu 
zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej, wynikających z nie-
przewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk żywiołowych. 

2. W ramach rezerw gospodarczych wyodrębnia się stany zastrzeżone dla celów 
mobilizacyjnych. 

3. Rezerwy gospodarcze ropy naftowej lub paliw w rozumieniu niniejszej ustawy 
odpowiadają stanom zastrzeżonym, o których mowa w ust. 2. 

 
Art. 4. 

1. Rezerwy mobilizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, tworzą ministro-
wie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie, każdy w zakresie swojej 
działalności statutowej, w zakresie rzeczowym i ilościowym niezbędnym do re-
alizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 

2. Rezerwy gospodarcze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, tworzy minister 
właściwy do spraw gospodarki w zakresie: 

1) surowców, materiałów i paliw; 

2) produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wy-
robów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów me-
dycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia; 

3) produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych w uzgod-
nieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia Radzie Ministrów informa-
cje o stanie ilościowym, finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu rezerw 
gospodarczych, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego za 
rok poprzedni. 

4. Rada Ministrów może określać, w drodze rozporządzenia, rezerwy gospodarcze 
niewymienione w ust. 2, zobowiązując do ich tworzenia innych ministrów, kie-
rowników urzędów centralnych lub wojewodów. 

 

Art. 5. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb: 

1) tworzenia, gospodarowania i dysponowania rezerwami; 

2) finansowania rezerw; 
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3) kontroli i tworzenia systemów informacyjnych o rezerwach, z wyjątkiem 
określonym w ust. 2. 

2. Rezerwy mobilizacyjne są objęte badaniami statystycznymi prowadzonymi przez 
Główny Urząd Statystyczny, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 
dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. 
zm.1)). 

 

Art. 6. (uchylony). 

 

Art. 7. 

Wydatki związane z gospodarowaniem rezerwami są pokrywane ze środków budżetu 
państwa. Środki te są przeznaczone na pokrycie: 

1) przyrostu i zmiany struktury rezerw, zgodnie z ustaleniami planów tworze-
nia rezerw; 

2) kosztów utrzymywania i magazynowania rezerw; 

3) kosztów wymiany rezerw; 

4) nakładów inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją infrastruk-
tury technicznej utrzymywania rezerw. 

 

Art. 8. 

1. Organy, o których mowa w art. 4, nakładają na przedsiębiorców zadania 
i obowiązki w zakresie magazynowania rezerw, ich wymiany, konserwacji oraz 
utrzymywania odpowiedniego poziomu ilościowego i jakościowego rezerw. 

2. Realizacja zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest odpłatna na wa-
runkach określonych w umowach cywilnoprawnych zawartych między przed-
siębiorcami a uprawnionymi organami. 

3. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie mogą przekazy-
wać Agencji Rezerw Materiałowych do realizacji sprawy związane z zawiera-
niem umów. 

 

Art. 9. 

Agencja Rezerw Materiałowych gospodaruje rezerwami w ramach przeznaczonych 
na ten cel środków finansowych. 

 

Rozdział 3 

Agencja Rezerw Materiałowych 

 

Art. 10. 

1.  Tworzy się Agencję Rezerw Materiałowych, zwaną dalej „Agencją”. 

2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 

88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 
1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 
2006 r. Nr 170, poz. 1217. 
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3. Do zakresu działania Agencji należy: 

1) gospodarowanie rezerwami w zakresie: 

a) surowców, materiałów i paliw, 

b) produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposa-
żenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych 
wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, 

c) produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych; 

1a) utrzymywanie zapasów państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pali-
wowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343); 

2) opracowywanie projektu planu rzeczowego i finansowego tworzenia rezerw; 

3) inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na potrzeby rezerw; 

4) opracowywanie projektu informacji, o których mowa w art. 4 ust. 3, w ter-
minie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni; 

5) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach. 

4. Projekt planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz projekt informacji, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 4, zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki. 

5. Agencją kieruje Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród 
osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek 
ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwołuje 
Prezesa Agencji. 

6. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy 
na stanowisku kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 
Agencji. 

7. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się przez umiesz-
czenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. 
zm.2)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres Agencji; 

2) określenie stanowiska; 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 

240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 
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3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6) termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o metodach i technikach naboru. 

8. Termin, o którym mowa w ust. 7 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów. 

9. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez mi-
nistra właściwego do spraw gospodarki, liczący co najmniej 3 osoby, których 
wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W 
toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną 
do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz 
kompetencje kierownicze. 

10. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 9, może być 
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która 
posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

11. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 10, mają obowiązek zacho-
wania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, 
uzyskanych w trakcie naboru. 

12. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 

13. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres Agencji; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandyda-
tów; 

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszere-
gowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych 
w ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6) skład zespołu.  

14. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biule-
tynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1) nazwę i adres Agencji; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)  imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 
kandydata. 

15. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.    

 

Art. 11. 

1. Agencja Rezerw Materiałowych posiada osobowość prawną. 
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2. Siedzibą Agencji Rezerw Materiałowych jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych jest organem wykonawczym i zarządza-
jącym Agencji. 

4. Agencja Rezerw Materiałowych działa na podstawie ustawy i statutu. 

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Agencji Rezerw Mate-
riałowych określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właści-
wego do spraw gospodarki. 

6. (uchylony). 

7. Zasady wynagradzania pracowników Agencji Rezerw Materiałowych określa 
Prezes Agencji. 

 

Art. 11a. 

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest 
otwarty i konkurencyjny. 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.3)), oraz w miejscu powszechnie 
dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. 

 

Art. 11b. 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację pu-
bliczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

 

Art. 11c. 

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być 
krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 

Art. 11d. 

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o na-
borze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wyma-
gania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w 
miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest pro-
wadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego 
miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

Art. 11e. 

1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia 
na wolne stanowiska pracy w Agencji. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 

240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 
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1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandy-
datów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandyda-
tów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań okre-
ślonych w ogłoszeniu o naborze; 

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. 

 

Art. 11f. 

1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrud-
nienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego 
wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska pracy; 

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego; 

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrud-
nienia żadnego kandydata. 

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicz-
nej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której 
był prowadzony nabór. 

 

Art. 11g. 

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od 
dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną 
osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. 
Przepisy art. 11f stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 11h. 

Do postępowania przed Prezesem Agencji Rezerw Materiałowych w sprawach okre-
ślonych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 12. (uchylony). 

 

Art. 13. (uchylony). 

 

Art. 14. 

1. Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w 
zakresie rezerw.  

2. Przychodami Agencji Rezerw Materiałowych są dotacje budżetowe określane 
corocznie w ustawie budżetowej, wpływy uzyskiwane z obrotu rezerwami oraz 
inne wpływy. 

3. Środki finansowe uzyskane z przychodów, o których mowa w ust. 2, Agencja 
Rezerw Materiałowych przeznacza na: 

1) finansowanie zmian wielkości i struktury rezerw; 
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2) pokrycie kosztów utrzymania i wymiany rezerw; 

3) inwestycje; 

4) pokrycie kosztów ich funkcjonowania. 

4. Agencja Rezerw Materiałowych: 

1) zatrzymuje całość nadwyżek środków finansowych uzyskanych w danym 
roku budżetowym na finansowanie działalności w zakresie rezerw w latach 
następnych; 

2) może zaciągać kredyty krótkoterminowe i długoterminowe w celu pełnego 
pokrycia wydatków, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów pu-
blicznych; 

3) prowadzi rachunkowość według zakładowego planu kont, ustalonego przez 
Prezesa Agencji, z zachowaniem ogólnych zasad rachunkowości. 

5. Nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych4), których stro-
ną jest Agencja Rezerw Materiałowych. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Rezerw Materiałowych. 

7. (uchylony). 

 

Rozdział 4  

(uchylony) 

 

Rozdział 5 

Zapasy obowiązkowe węgla kamiennego 

 

Art. 20. 

1. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić obowiązek two-
rzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych węgla kamiennego oraz okre-
ślić zasady częściowego rekompensowania kosztów z tym związanych. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów określa: 

1) podmioty obowiązane do tworzenia zapasów obowiązkowych węgla ka-
miennego; 

2) zakres i tryb częściowego rekompensowania kosztów utrzymywania i finan-
sowania zapasów obowiązkowych węgla kamiennego; 

3) sposób tworzenia, ustalania ilości i jakości, utrzymywania zapasów obo-
wiązkowych węgla kamiennego oraz zasady i sposób ich interwencyjnego 
wykorzystywania; 

4) sposób prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospoda-
rowania zapasami obowiązkowymi węgla kamiennego. 

3. Zapasy obowiązkowe węgla kamiennego stanowią majątek podmiotów tworzą-
cych, utrzymujących i finansujących te zapasy. 

                                                 
4) Obecnie: podatku od czynności cywilnoprawnych. 
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Rozdział 6 

(uchylony) 

 

Rozdział 7 

Kary pieniężne 

 

Art. 22. 

Za naruszenia wymagań ustawy polegające na: 

1) powstaniu niedoboru w stosunku do ewidencyjnego stanu rezerw, 

2) uchybieniu w zakresie magazynowania rezerw, ich wymiany, konserwacji 
oraz ilościowej i jakościowej ochrony stanu rezerw, w wyniku czego po-
wstały straty 

– organ, o którym mowa w art. 4, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza 
karę pieniężną w wysokości 200 % wartości niedoboru lub straty. 

 

Art. 23. 

Za naruszenia wymagań ustawy polegające na: 

1) niedopełnieniu ciążącego na podmiocie obowiązku tworzenia i utrzymywa-
nia zapasów obowiązkowych węgla kamiennego w przewidzianym terminie 
i wymaganej ilości, 

2) niedopełnieniu ciążącego na podmiocie obowiązku tworzenia i utrzymywa-
nia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w przewidzianym terminie i 
wymaganej ilości, 

3) obniżeniu ilości zapasów obowiązkowych węgla kamiennego poniżej po-
ziomu określonego w ustawie, 

4) obniżeniu ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego poniżej poziomu 
określonego w ustawie 

– minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji administracyjnej, 
wymierza karę pieniężną w wysokości 50 % wartości niedoboru zapasów. 

 

Art. 23a–23c. (uchylone). 

 

Art. 24. 

1. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 22 i 23, stanowią do-
chód budżetu państwa. 

2. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o któ-
rych mowa w art. 22 i 23, upłynął rok. 
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Rozdział 8 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 25. (pominięty).5) 

 

Art. 26. (pominięty). 5) 

 

Art. 27. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

                                                 
5) Zamieszczony w obwieszczeniu. 


