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1315
USTAWA
z dnia 7 lipca 2005 r.
o zmianie niektórych ustaw dotyczàcych nabywania w∏asnoÊci nieruchomoÊci1)
Art. 1. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) w art. 40a:
1) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Pracownicy i byli pracownicy Lasów Paƒstwowych majàcy co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Paƒstwowych, z wyjàtkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiàzany zosta∏ bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadajà pierwszeƒstwo nabycia lokali,
których sà najemcami i w których mieszkajà.
Cena sprzeda˝y lokalu podlega ∏àcznemu obni˝eniu o 6 % za ka˝dy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Paƒstwowych i o 3 % za ka˝dy rok najmu tego lokalu,
nie wi´cej jednak ni˝ o 95 %, a sp∏ata nale˝noÊci mo˝e zostaç roz∏o˝ona najwy˝ej na 60 rat
miesi´cznych, przy oprocentowaniu nieprzekraczajàcym w stosunku rocznym stopy referencyjnej, okreÊlajàcej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, powi´kszonej o 2 punkty procentowe. Je˝eli osobà uprawnionà jest emeryt lub rencista, cena nabycia lokalu ustalona jest na 5 %
jego wartoÊci.
5. Przepisy ust. 4 stosuje si´ równie˝ do osób bliskich, pozosta∏ych po pracownikach i by∏ych
pracownikach, które w dniu ich Êmierci zamieszkiwa∏y razem z nimi. Przez osoby bliskie
rozumie si´ ma∏˝onków oraz wst´pnych
i zst´pnych, a tak˝e osoby przysposobione.
W razie zbiegu uprawnieƒ do obni˝enia nale˝noÊci osób prowadzàcych wspólne gospodarstwo domowe okresy zatrudnienia tych osób
mogà byç sumowane, przy czym ∏àczna obni˝ka nie mo˝e przekraczaç 95 % ceny sprzeda˝y
lokalu. Uprawnienie to przys∏uguje tylko przy
nabyciu jednego lokalu.”;
2) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5c w brzmieniu:
„5a. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, przys∏uguje osobom bliskim równie˝ w stosunku
do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzy-

ska∏y w zamian za lokal dotychczas zajmowany w dniu Êmierci pracownika lub by∏ego pracownika Lasów Paƒstwowych. Uprawnienie
to przys∏uguje tylko jednej osobie bliskiej
i tylko przy nabyciu jednego lokalu.
5b. Organ, który udzieli∏ bonifikaty, mo˝e ˝àdaç
zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie
po jej waloryzacji, je˝eli nabywca lokalu
przed up∏ywem 5 lat od dnia jego nabycia
zby∏ ten lokal lub wykorzysta∏ na inne cele ni˝
mieszkalne. Nie dotyczy to zbycia na rzecz
osoby bliskiej.
5c. Waloryzacji, o której mowa w ust. 5b, dokonuje si´ wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach o gospodarce nieruchomoÊciami.”;
3) ust. 6—9 otrzymujà brzmienie:
„6. Przepisy ust. 4—5b stosuje si´ odpowiednio
do osób, które sà lub by∏y zatrudnione w szko∏ach leÊnych, zak∏adowych przychodniach i poradniach lekarskich oraz innych jednostkach
organizacyjnych leÊnictwa.
7. Najemcy lokali nieposiadajàcy uprawnieƒ,
o których mowa w ust. 4, 5 i 6, mogà nabywaç
przeznaczone do sprzeda˝y lokale, które zajmujà na podstawie umowy najmu, zawartej na
czas nieoznaczony, co najmniej od trzech lat,
za cen´ obni˝onà za ka˝dy rok najmu o 3 %,
nie wi´cej jednak ni˝ o 45 %.
8. Wykazy lokali oraz gruntów z budynkami
mieszkalnymi w budowie przeznaczonych do
sprzeda˝y sporzàdzajà dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Paƒstwowych. Wykazy sà
przedmiotem opinii zwiàzków zawodowych.
Sprzeda˝ mo˝e byç dokonana po zatwierdzeniu wykazu przez Dyrektora Generalnego
i og∏oszeniu wykazu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Paƒstwowych oraz w prasie.
O przeznaczeniu do sprzeda˝y lokali oraz o terminie do skorzystania z pierwszeƒstwa nabycia zawiadamia si´ najemców, o których mowa w ust. 4—5a, 6 i 7.

———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ nast´pujàce ustawy: ustaw´
z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, ustaw´ z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, ustaw´ z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià przedsi´biorstw
paƒstwowych, niektórych spó∏ek handlowych z udzia∏em
Skarbu Paƒstwa, paƒstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa.

9. Pracownicy i byli pracownicy Lasów Paƒstwowych nieb´dàcy najemcami lokali przeznaczonych do sprzeda˝y, pozostajàcych
w zarzàdzie Lasów Paƒstwowych, korzystajà
z pierwszeƒstwa nabycia lokali wolnych (pustostanów) lub gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, na warunkach okreÊlonych w ust. 4.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948, z póên. zm.2)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 42:
a) w ust. 1:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) je˝eli sà lub by∏y pracownikami podmiotów utworzonych z zak∏adów lub jednostek
organizacyjnych
wydzielonych
z PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991 r.,”,
— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) je˝eli sà lub by∏y pracownikami przedsi´biorstw paƒstwowych lub jednostek
organizacyjnych, które wykonywa∏y lub
nadal wykonujà zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego,”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje osobom bliskim równie˝
w stosunku do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyska∏y w zamian za lokal
dotychczas zajmowany w dniu Êmierci pracownika lub by∏ego pracownika PKP.
Uprawnienie to przys∏uguje tylko jednej
osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego
lokalu.”,
c) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przys∏uguje prawo pierwszeƒstwa w nabyciu lokalu
mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami na zasadach preferencyjnych,
o których mowa w niniejszej ustawie.
5. Mieszkania, których najemcami sà osoby,
o których mowa w ust. 1, mogà byç zbywane
wy∏àcznie, pod rygorem niewa˝noÊci, na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie.”;
2) w art. 44 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 6 % za ka˝dy rok pracy najemcy w PKP,
PKP S.A., w podmiotach utworzonych z zak∏adów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsi´biorstw paƒstwowych lub jednostek organizacyjnych, które wykonywa∏y lub
nadal wykonujà zadania na rzecz zbywcy lub
jego poprzednika prawnego,”.
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6,
poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252.

Poz. 1315

Art. 3. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià przedsi´biorstw paƒstwowych, niektórych spó∏ek handlowych z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, paƒstwowych osób
prawnych oraz niektórych mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24
i Nr 102, poz. 1118 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) w pkt 1a dodaje si´ lit. c w brzmieniu:
„c) których pracownicy uzyskali prawo najmu
mieszkania zak∏adowego lub decyzj´ administracyjnà o przydziale mieszkania w budynkach mieszkalnych stanowiàcych w∏asnoÊç zbywcy i nadal zamieszkujà w nim jako najemcy,”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osobie uprawnionej — nale˝y przez to rozumieç:
a) najemc´, zajmujàcego mieszkanie na
podstawie umowy najmu zawartej na
czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale; za osob´ uprawnionà uznaje si´ tak˝e pracownika zbywcy albo poprzednika prawnego zbywcy,
z którym przed dniem 12 listopada 1994 r.
zawarto umow´ najmu na czas oznaczony zwiàzanà ze stosunkiem pracy,
b) stale zamieszka∏ych z najemcà w chwili
jego Êmierci, ma∏˝onka, zst´pnego,
wst´pnego, rodzeƒstwo, osob´ go przysposabiajàcà albo przez niego przysposobionà oraz osob´ pozostajàcà we
wspólnym gospodarstwie domowym,”;
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Mieszkania, których najemcami sà osoby uprawnione, mogà byç zbywane wy∏àcznie, pod rygorem niewa˝noÊci, na
zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie.
2. Zbycie nieruchomoÊci zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz innych
osób ni˝ osoby uprawnione nie mo˝e
nastàpiç z pomini´ciem przys∏ugujàcego tym osobom pierwszeƒstwa w nabyciu lokali mieszkalnych po∏o˝onych
w tym budynku.”;
3) w art. 4:
a) uchyla si´ ust. 2,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Prawo pierwszeƒstwa przys∏uguje równie˝
osobie bliskiej, która uzyska∏a prawo najmu
w zamian za mieszkanie dotychczas zajmowane w dniu Êmierci pracownika lub by∏ego
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pracownika zbywcy; uprawnienie to przys∏uguje tylko jednej osobie bliskiej i tylko
przy nabyciu jednego mieszkania.”;

3. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1,
jest niezale˝ne od przys∏ugujàcych na zasadach ogólnych roszczeƒ odszkodowawczych.

4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O przeznaczeniu na sprzeda˝ mieszkaƒ zbywca
zawiadamia na piÊmie osoby uprawnione, wyznaczajàc trzymiesi´czny termin do z∏o˝enia pisemnego oÊwiadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia dor´czenia
zawiadomienia osobie zainteresowanej.”;

4. Naruszenie prawa lub interesu prawnego, o którym mowa w ust. 2, powinno zostaç stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sàdu. Post´powanie w tej
sprawie jest wolne od op∏at sàdowych.

5) w art. 6:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 6 % za ka˝dy rok pracy osoby uprawnionej,”,
b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Do okresu pracy, od którego zale˝y pomniejszenie ceny sprzeda˝y, wlicza si´ równie˝
okres pracy w podmiotach utworzonych
z zak∏adów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsi´biorstw po dniu
1 sierpnia 1990 r. oraz okresy pracy
w przedsi´biorstwie paƒstwowym lub jednostce organizacyjnej, które wykonywa∏y
lub nadal wykonujà zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego.
3. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 2
pkt 2 lit. b), uwzgl´dnia si´, zamiast zaliczonego jej okresu pracy lub najmu, okres pracy lub najmu najemcy, je˝eli jest korzystniejszy.”;
6) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeÊli wniosek o nabycie nie zostanie z∏o˝ony organowi reprezentujàcemu Skarb Paƒstwa
do dnia 31 grudnia 2008 r.”.
Art. 4. 1. Je˝eli w procesach przekazywania jednostkom samorzàdu terytorialnego, likwidacji, zbywania, komercjalizacji, prywatyzacji lub upad∏oÊci mieszkanie, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy nowelizowanej
w art. 3, przesta∏o byç mieszkaniem zak∏adowym
przedsi´biorstwa paƒstwowego, paƒstwowej osoby
prawnej lub innej paƒstwowej jednostki organizacyjnej albo spó∏ki handlowej, w odniesieniu do której
Skarb Paƒstwa by∏ podmiotem dominujàcym w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, osobie fizycznej zajmujàcej to mieszkanie w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie umowy najmu albo decyzji administracyjnej
o jego przydziale przys∏uguje prawo pierwokupu tego
mieszkania, z zastrze˝eniem art. 5.
2. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje, je˝eli w procesach przekszta∏ceniowych
wymienionych w ust. 1:
1) zosta∏o naruszone prawo osoby okreÊlonej
w ust. 1 do nabycia zajmowanego przez nià
mieszkania, a w szczególnoÊci prawo pierwszeƒstwa, o którym mowa w art. 4 ustawy nowelizowanej w art. 3, lub
2) naruszono interes prawny osoby fizycznej okreÊlonej w ust. 1.

5. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje tak˝e osobie bliskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266),
w stosunku do osoby okreÊlonej w ust. 1, której przys∏uguje prawo wstàpienia w stosunek najmu mieszkania na podstawie odr´bnych przepisów.
6. W przypadku wykonania prawa pierwokupu,
o którym mowa w ust. 1, zbycie mieszkania nast´puje
na warunkach i po cenie, na jakich nieruchomoÊci zosta∏y nabyte przez zbywc´, powi´kszonej o wartoÊç
poczynionych przez niego nak∏adów koniecznych. Cena podlega waloryzacji wed∏ug zasad okreÊlonych
w przepisach o gospodarce nieruchomoÊciami. Na
wniosek nabywcy mieszkania cena mo˝e byç roz∏o˝ona na raty p∏atne w okresie do 10 lat.
7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1,
wygasa, je˝eli w okresie 3 lat, liczàc od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, nie wniesiono pozwu
o stwierdzenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, o którym mowa w ust. 2.
8. W przypadku ró˝nicy pomi´dzy cenà sprzeda˝y
mieszkania na rzecz osoby uprawnionej a wartoÊcià
rynkowà tego mieszkania, na wniosek zbywcy realizujàcego prawo pierwokupu, podmiot, który naruszy∏
prawo pierwszeƒstwa w nabyciu mieszkania lub jego
nast´pca prawny, wyp∏aci zbywcy odszkodowanie
w wysokoÊci odpowiadajàcej tej ró˝nicy. W razie sporu co do wysokoÊci odszkodowania spraw´ rozstrzyga
sàd, a zap∏acie podlega cz´Êç niesporna.
9. Z chwilà ustanowienia odr´bnej w∏asnoÊci
w nieruchomoÊciach stanowiàcych w∏asnoÊç osoby
prawnej lub fizycznej, która naby∏a nieruchomoÊci
wskazane w ust. 1, hipoteki obcià˝ajàce te nieruchomoÊci w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy wygasajà.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, w∏aÊciciel nieruchomoÊci obcià˝y hipotekà innà nieruchomoÊç stanowiàcà jego w∏asnoÊç, w celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci poprzednio zabezpieczonej hipotekà, która wygas∏a.
11. Osoba uprawniona z tytu∏u pierwokupu nabywa mieszkanie, o którym mowa w ust. 1, wolne od obcià˝eƒ hipotecznych.
Art. 5. 1. Na pisemny wniosek aktualnego najemcy
mieszkania zak∏adowego bàdê poprzednika prawnego,
b´dàcego osobà uprawnionà w rozumieniu art. 2
pkt 2 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, spó∏ka handlowa, w odniesieniu do której
Skarb Paƒstwa nie jest podmiotem dominujàcym w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, jest zobowiàzana sprzedaç tej osobie
mieszkanie na zasadach preferencyjnych, o których
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mowa w art. 6 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, w przypadku gdy kiedykolwiek w okresie od dnia 7 lutego 2001 r. do dnia poprzedzajàcego
wejÊcie w ˝ycie niniejszej ustawy Skarb Paƒstwa by∏
w odniesieniu do tej spó∏ki podmiotem dominujàcym.
2. Prawo ˝àdania sprzedania mieszkania przez
spó∏k´ handlowà, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
osobom uprawnionym, którym nie zaproponowano
pisemnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkaƒ b´dàcych
w∏asnoÊcià przedsi´biorstw paƒstwowych, niektórych
spó∏ek handlowych z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, paƒstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkaƒ
b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 4, poz. 24 i Nr 102, poz. 1118 oraz z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492), prawa pierwszeƒstwa w nabyciu ich mieszkania na zasadach i w trybie okreÊlonym w tej ustawie
w okresie, kiedy im to prawo przys∏ugiwa∏o, tj. zanim
mieszkania te sta∏y si´ w∏asnoÊcià spó∏ki handlowej,
w odniesieniu do której Skarb Paƒstwa nie by∏ ju˝
podmiotem dominujàcym.

Poz. 1315 i 1316

rynkowà tego mieszkania, na wniosek zbywcy realizujàcego wniosek o nabycie, podmiot, który naruszy∏
prawo pierwszeƒstwa w nabyciu mieszkania, lub jego
nast´pca prawny wyp∏aci zbywcy odszkodowanie
w wysokoÊci odpowiadajàcej tej ró˝nicy. W razie sporu co do wysokoÊci odszkodowania spraw´ rozstrzyga
sàd, a zap∏acie podlega cz´Êç niesporna.
6. Z chwilà ustanowienia odr´bnej w∏asnoÊci lokali mieszkalnych w nieruchomoÊciach stanowiàcych
w∏asnoÊç osoby prawnej lub osoby fizycznej, która naby∏a nieruchomoÊç wskazanà w ust. 1 lub 5, hipoteki
obcià˝ajàce te nieruchomoÊci w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy wygasajà.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, w∏aÊciciel zbywanej nieruchomoÊci obcià˝y hipotekà innà
nieruchomoÊç, stanowiàcà jego w∏asnoÊç, w celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci poprzednio zabezpieczonej hipotekà, która wygas∏a.
8. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, nabywa nieruchomoÊci, o których mowa w ust. 1 lub 5,
wolne od obcià˝eƒ hipotecznych.

3. W razie kwestionowania przez spó∏k´ handlowà
prawa, o którym mowa w ust. 2, spraw´ rozstrzyga
sàd. Post´powanie w tej sprawie jest wolne od op∏at
sàdowych.

Art. 6. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych zawarciem umowy sprzeda˝y mieszkania przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
niniejszej ustawy.

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, je˝eli wniosek o nabycie mieszkania nie zostanie z∏o˝ony
w terminie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

5. W przypadku ró˝nicy pomi´dzy cenà sprzeda˝y
mieszkania na rzecz osoby uprawnionej a wartoÊcià

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1316
USTAWA
z dnia 7 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.2))
w art. 359 po § 2 dodaje si´ § 21—23 w brzmieniu:
„§ 21. Maksymalna wysokoÊç odsetek wynikajàcych
z czynnoÊci prawnej nie mo˝e w stosunku
rocznym przekraczaç czterokrotnoÊci wysoko———————
1)

Êci stopy kredytu lombardowego Narodowego
Banku Polskiego (odsetki maksymalne).
§ 22. Je˝eli wysokoÊç odsetek wynikajàcych z czynnoÊci prawnej przekracza wysokoÊç odsetek
maksymalnych, nale˝à si´ odsetki maksymalne.

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ustaw´ z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim i ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139,
poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983
i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870,
Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462.

