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Art. 1. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 39a:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gromadzi Êrodki finansowe na budow´
i przebudow´ dróg krajowych;”,

b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) gromadzi Êrodki finansowe na przygoto-
wanie, wdro˝enie, budow´ lub eksploata-
cj´ systemu elektronicznego poboru op∏at
elektronicznych, o którym mowa w art. 13i
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych;”,

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansuje realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w pkt 1 i 1a.”,

d) uchyla si´ pkt 3;

2) w art. 39b w ust. 1 po pkt 11b dodaje si´ pkt 11c
w brzmieniu:

„11c) dotacji z bud˝etu paƒstwa;”;

3) w art. 39c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu zasilenia Funduszu minister w∏aÊciwy
do spraw Skarbu Paƒstwa mo˝e, w imieniu
Skarbu Paƒstwa, na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw transportu, przekazaç nieod-
p∏atnie temu ministrowi akcje i udzia∏y w spó∏-
kach, stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
z uwzgl´dnieniem zakresu dofinansowania ze
Êrodków Funduszu przewidzianego w pla-
nie finansowym Funduszu, o którym mowa
w art. 39n ust. 1, oraz wartoÊci tych akcji
i udzia∏ów.”;

4) w art. 39d: 

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e zaciàg-
nàç kredyty, po˝yczki lub mo˝e emitowaç
obligacje w kraju i za granicà, na rzecz Fun-
duszu i z przeznaczeniem na finansowanie

inwestycji realizowanych w ramach progra-
mów oraz inwestycji wieloletnich uj´tych
w wykazach, o których mowa w art. 99
ust. 2 pkt 4—5 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.3)), a tak˝e za-
daƒ wynikajàcych z planu finansowego Fun-
duszu.

2. Na realizacj´ inwestycji oraz zadaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, za zobowiàzania Banku
Gospodarstwa Krajowego z tytu∏u zaciàg-
ni´tych kredytów i po˝yczek oraz wyemito-
wanych obligacji mogà byç udzielane przez
Skarb Paƒstwa gwarancje i por´czenia,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o por´czaniach i gwarancjach udzie-
lanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174,
poz. 1689, z póên. zm.4)), z tym ˝e wymogu,
o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 tej usta-
wy w zakresie, w jakim wymaga si´, aby
Êrodki przeznaczone na sp∏at´ kredytu po-
chodzi∏y ze êróde∏ innych ni˝ bud˝et paƒ-
stwa, nie stosuje si´.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych wykonuje czynnoÊci zmierzajàce
do odzyskania kwot zap∏aconych z tytu∏u
wykonania umowy por´czenia lub gwaran-
cji zawartej pod warunkiem przeznaczenia
kredytu, po˝yczki lub Êrodków pochodzà-
cych z emisji obligacji na realizacj´ inwesty-
cji, o których mowa w ust. 1, na zasadach
okreÊlonych przepisami ustawy z dnia 8 ma-
ja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz nie-
które osoby prawne, z wy∏àczeniem art. 43
tej ustawy, z zastrze˝eniem ust. 5.”;

5) w art. 39e:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w papiery wartoÊciowe emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Paƒstwa;”,
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USTAWA

z dnia 22 maja 2009 r.

o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ nast´pujàce ustawy: ustaw´

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym oraz ustaw´ z dnia 12 stycznia
2007 r. o drogowych spó∏kach specjalnego przeznaczenia.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r.
Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 19,
poz. 101.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684
i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.
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— po pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) w papiery wartoÊciowe emitowane przez
Narodowy Bank Polski.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

6) w art. 39f:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) finansowanie budowy i przebudowy
dróg krajowych, realizowanych przez Ge-
neralnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad;”,

— po pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) przygotowanie, wdro˝enie, budow´ lub
eksploatacj´ systemu elektronicznego
poboru op∏at elektronicznych, o którym
mowa w art. 13i ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych;

6) finansowanie kosztów us∏ug doradczych
zwiàzanych z budowà i przebudowà dróg
krajowych, w tym autostrad.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ze Êrodków Funduszu dokonuje si´ sp∏aty
kredytów i po˝yczek wraz z odsetkami i in-
nymi kosztami obs∏ugi kredytów i po˝yczek,
pokrycia kosztów emisji i wykupu obligacji,
o których mowa w art. 39d ust. 1, oraz sp∏a-
ty zobowiàzaƒ wynikajàcych z wykonania
przez Skarb Paƒstwa obowiàzków z tytu∏u
gwarancji i por´czeƒ, o których mowa
w art. 39d ust. 2, a tak˝e sp∏aty udzielonego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego finan-
sowania, o którym mowa w ust. 6, wraz
z kosztami tego finansowania.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Ârodki, o których mowa w art. 39b ust. 1
pkt 11c, przeznacza si´ na finansowanie in-
westycji realizowanych w ramach progra-
mów oraz inwestycji wieloletnich uj´tych
w wykazach, o których mowa w art. 99
ust. 2 pkt 4—5 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych, a tak˝e in-
nych zadaƒ wynikajàcych z planu finanso-
wego Funduszu oraz na pokrycie wydat-
ków, o których mowa w ust. 2.”,

d) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku niedoboru Êrodków na ra-
chunku Funduszu niezb´dnych do termino-
wej obs∏ugi zadaƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowego,
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu i ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych, mo˝e fi-
nansowaç ich realizacj´ ze Êrodków w∏as-
nych.”;

7) uchyla si´ art. 39g i 39h;

8) w art. 39i wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Warunki finansowania ze Êrodków Funduszu
w odniesieniu do:”;

9) w art. 39j ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Do gwarancji i por´czeƒ, o których mowa
w ust. 1, nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwaran-
cjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz
niektóre osoby prawne, z wyjàtkiem art. 2
ust. 1, art. 2b, art. 31, art. 44, art. 44a, art. 44b,
art. 46 i art. 47. 

3. Gwarancje i por´czenia, o których mowa
w ust. 1, sà udzielane przez Rad´ Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych uzgodniony z ministrem w∏aÊ-
ciwym do spraw transportu.”;

10) art. 39l otrzymuje brzmienie:

„Art. 39l. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego porozumienie okreÊlajàce:

1) szczegó∏owy sposób i terminy doko-
nywania wyp∏at ze Êrodków Fundu-
szu;

2) sposób i terminy dokonywania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego lokat,
o których mowa w art. 39e ust. 1;

3) sposób i termin zwrotu nadp∏aty
op∏aty paliwowej, o której mowa
w art. 37o ust. 2;

4) sposób i tryb przekazywania przez
Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad przychodów z op∏at
za przejazdy autostradami;

5) sposób gromadzenia w ramach Fun-
duszu Êrodków, o których mowa
w art. 39n ust. 2 pkt 2, oraz wp∏ywów,
o których mowa w art. 39b ust. 1
pkt 11b;

6) tryb przekazywania do Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad albo drogowej spó∏ki specjalne-
go przeznaczenia Êrodków finanso-
wych na realizacj´ zadaƒ;

7) zasady udzielania finansowania,
o którym mowa w art. 39f ust. 6.”;

11) art. 39n otrzymuje brzmienie:

„Art. 39n. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego wy-
odr´bnia w swoim planie finanso-
wym plan finansowy Funduszu.

2. Plan finansowy Funduszu okreÊla
w szczególnoÊci: 

1) przeznaczenie Êrodków Funduszu
zgodnie z art. 39f ust. 1—3 i 5;

2) przewidywanà sum´ Êrodków
przeznaczonych do refundacji dla
inwestycji realizowanych w ra-
mach programów operacyjnych
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uj´tych w wykazie, o którym mowa
w art. 99 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych, przekazywanych z bud-
˝etu paƒstwa;

3) przewidywanà kwot´ finansowa-
nia, o którym mowa w art. 39f
ust. 6;

4) maksymalnà kwot´ oraz termin
obowiàzywania por´czeƒ i gwa-
rancji, o których mowa w art. 39j.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego, nie
póêniej ni˝ do dnia 15 paêdziernika
roku poprzedzajàcego rok, w którym
plan finansowy Funduszu ma obo-
wiàzywaç, przedstawia projekt tego
planu do:

1) uzgodnienia:

a) ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw transportu,

b) ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych
w zakresie finansowym;

2) zaopiniowania ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw rozwoju regional-
nego w zakresie Êrodków przezna-
czonych na realizacj´ inwestycji
finansowanych z programów ope-
racyjnych uj´tych w wykazie, o któ-
rym mowa w art. 99 ust. 2
pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.

4. Uzgodnienie oraz opinia, o których
mowa w ust. 3, nast´puje do dnia
31 paêdziernika roku poprzedzajàce-
go rok, w którym plan finansowy Fun-
duszu ma obowiàzywaç.

5. Plan finansowy Funduszu stanowi
podstaw´ dokonywania wyp∏at ze
Êrodków Funduszu oraz podstaw´ do
zaciàgni´cia kredytów i po˝yczek oraz
przeprowadzenia emisji obligacji,
o których mowa w art. 39d ust. 1.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) sporzàdza dla Funduszu odr´bny
bilans oraz rachunek zysków i strat,
wchodzàce w sk∏ad sprawozdania
finansowego tego banku;

2) sk∏ada ministrom, o których mowa
w ust. 3, w terminie do koƒca mie-
siàca nast´pujàcego po ka˝dym
kwartale, informacj´ o realizacji
planu finansowego Funduszu.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 13hd ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wybór operatora nast´puje zgodnie z ustawà
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,
z póên. zm.6)), ustawà z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 19, poz. 100), ustawà z dnia 9 stycz-
nia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub
us∏ugi (Dz. U. Nr 19, poz. 101) albo ustawà
z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach
p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên.
zm.7)).”;

2) w art. 18a ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad otrzymuje Êrodki, ustalane corocznie
w ustawie bud˝etowej, na zwiàzane z budowà
autostrad prace studialne i dokumentacyjne,
przej´cie nieruchomoÊci i gospodarowanie ni-
mi, odszkodowania, nale˝noÊci z tytu∏u ochro-
ny gruntów leÊnych, prace scaleniowe i wy-
mienne, przeprowadzanie ratowniczych badaƒ
archeologicznych i badaƒ ekologicznych oraz
opracowywanie ich wyników.”;

3) w art. 40a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ârodki z op∏at i kar gromadzone na wyodr´b-
nionym rachunku bankowym Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym
mowa w ust. 1, sà przekazywane w terminie
pierwszych dwóch dni roboczych po zakoƒcze-
niu tygodnia, w którym wp∏yn´∏y, na rachunek
Krajowego Funduszu Drogowego, z przezna-
czeniem na budow´ lub przebudow´ dróg kra-
jowych, drogowych obiektów in˝ynierskich
i przepraw promowych oraz na zakup urzàdzeƒ
do wa˝enia pojazdów.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z póên. zm.8)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 50 w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu:

„1a) obligacji emitowanych przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o au-
tostradach p∏atnych oraz o Krajowym Fundu-

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101
i Nr 65, poz. 545.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r.
Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19,
poz. 101 i Nr 86, poz. 720.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.



Dziennik Ustaw Nr 86 — 6781 — Poz. 720

szu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2571, z póên. zm.9));”; 

2) w art. 141 w ust. 1 dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) obligacjach emitowanych przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o au-
tostradach p∏atnych oraz o Krajowym Fundu-
szu Drogowym.”;

3) w art. 142 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Lokaty w kategoriach lokat, o których mowa
w art. 141 ust. 1 pkt 1—11, pkt 13a—13c i pkt 15
oraz w ust. 3, powinny stanowiç ∏àcznie nie
mniej ni˝ 90 % wartoÊci aktywów funduszu
emerytalnego.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874,
z póên. zm.10)) w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
przekazuje kwoty pobranych op∏at, o których mo-
wa w ust. 1, w terminie do 10 dnia miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu ich otrzymania, na ra-
chunek Krajowego Funduszu Drogowego, z prze-
znaczeniem na budow´ i przebudow´ dróg krajo-
wych oraz na potrzeby gromadzenia danych
o drogach publicznych i sporzàdzania informacji
o sieci dróg publicznych, jak równie˝ na popraw´
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego i budowy au-
tostrad oraz na druk kart op∏at za przejazd po dro-
gach krajowych, a tak˝e na wyp∏aty zwrotu Êrod-
ków finansowych, o którym mowa w art. 37a
ust. 6 ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o au-
tostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571,
z póên. zm.11)).”.

Art. 5. W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o dro-
gowych spó∏kach specjalnego przeznaczenia (Dz. U.
Nr 23, poz. 136 oraz z 2008 r. Nr 218, poz. 1391)
w art. 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je˝eli przedsi´wzi´cie drogowe jest finansowane
z wykorzystaniem Êrodków, o których mowa
w ust. 1 pkt 3:

1) uwzgl´dnia si´ je w planie finansowym Krajo-
wego Funduszu Drogowego;

2) spó∏ka zawiera z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego umow´ okreÊlajàcà sposób i terminy
wyp∏at na rzecz wykonawców przedsi´wzi´ç
drogowych ze Êrodków Krajowego Funduszu
Drogowego.”.

Art. 6. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego opraco-
wuje na 2009 r. projekt planu finansowego Krajowego
Funduszu Drogowego, o którym mowa w art. 39n
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w terminie 14 dni
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podle-
ga, w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy:

1) uzgodnieniu z:

a) ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu, 

b) ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych w zakresie finansowym;

2) zaopiniowaniu przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego w zakresie Êrodków
przeznaczonych na realizacj´ inwestycji finanso-
wanych z programów operacyjnych uj´tych w wy-
kazie, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4a usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych.

3. Przepis art. 39n ust. 5 ustawy wymienionej
w art. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 7. W 2009 r. Êrodki Krajowego Funduszu Dro-
gowego, o którym mowa w art. 39a ustawy wymie-
nionej w art. 1, mogà byç tak˝e przeznaczone na
finansowanie lub dofinansowanie przej´cia nierucho-
moÊci pod drogi krajowe, przygotowania, remontu,
utrzymania i ochrony inwestycji drogowych realizo-
wanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
z wyjàtkiem art. 1 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666,
z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 19, poz. 101 i Nr 86, poz. 720.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31,
poz. 206.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666,
z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 19, poz. 101 i Nr 86, poz. 720.


