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        Projekt, 28 listopada 2006 r. 

 

Ustawa 

z dnia…………………………. 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami kompetencyjnymi w administracji 

publicznej w województwie 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 

66, poz. 750, z późn. zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obręby ochronne ustanawia lub znosi, w drodze uchwały, zarząd województwa na 

wniosek uprawnionego do rybactwa lub z urzędu.”; 

2) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, 

hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, marszałek województwa 

może zezwalać na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz 

w art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych”; 

3) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. 1. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw, w sprawach 

dotyczących rybactwa właściwy jest marszałek tego województwa, na terenie którego 

znajduje się większa część powierzchni obwodu rybackiego. W innych przypadkach 

właściwość miejscową w sprawach dotyczących rybactwa ustalają, w drodze porozumienia, 

zainteresowani marszałkowie województw. 

2. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica powiatów, w sprawach dotyczących 

rybactwa właściwy jest starosta tego powiatu, na terenie którego znajduje się większa część 

powierzchni obwodu rybackiego. W innych przypadkach właściwość miejscową w sprawach 

dotyczących rybactwa ustalają, w drodze porozumienia, zainteresowani starostowie.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 

157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462) w art. 5: 

1) uchyla się ust. 2; 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczy prowadzą powierzone 

przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 3, po zapewnieniu przez powierzającego 

środków finansowych na te cele.”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, 

poz. 1066 i Nr 175, poz. 1462) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W uzasadnionych przypadkach sejmik województwa jest uprawniony do skracania, w 

drodze uchwały, okresów polowań na terenie województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego 

Związku Łowieckiego.”; 

2) w art. 48 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w 

terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku 

roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;”. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) w art. 27 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sejmik województwa, na wniosek jednostki prowadzącej księgę linii pszczół, może, w 

drodze uchwały, zakazać na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub 

dopuścić utrzymywanie pszczół określonej linii. Zadanie to jest zadaniem z zakresu 

administracji rządowej.”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002, z późn. zm. 2)) w art. 33a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody, 

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz 

Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i 

sposoby ograniczenia populacji zwierząt, o których mowa w ust. 1.”. 

 

Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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„6. Za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika 

turystycznego lub pilota wycieczek oraz za sprawdzenie znajomości języka obcego 

przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek pobiera się opłatę. Wpływy z tytułu 

opłaty stanowią dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzania egzaminów na przewodników 

turystycznych i pilotów wycieczek oraz egzaminów ze znajomości języków obcych 

przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.”;  

2) w art. 38 po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu: 

„4a. Marszałek województwa może powołać zespół oceniający. W skład zespołu mogą być 

powołani: 

 1) przedstawiciele marszałka województwa; 

 2) osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich 

lub turystycznych, wskazane przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia 

działające w zakresie turystyki i hotelarstwa; 

 3) przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz innych jednostek. 

4b. Członkom zespołów oceniających nie będącym pracownikami urzędów marszałkowskich 

przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzanie czynności związanych z dokonywaniem 

oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do 

odpowiedniego rodzaju i kategorii. 

4c. Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie nie będących 

pracownikami urzędów marszałkowskich oraz sposób i termin wypłaty tego wynagrodzenia, 

uwzględniając, że wynagrodzenie to nie może być wyższe niż 10% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.”; 

3) art. 44 a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44a. 1. Za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do 

zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii pobiera się opłatę. Wpływy z 

tytułu opłaty stanowią dochód budżetu samorządu województwa, z wyjątkiem wpływów z 

zaszeregowania pól biwakowych, które stanowią dochód budżetu gminy. 

2. Wpływy, o których mowa w ust.1, stanowiące dochód samorządu województwa przeznacza 

się na pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem przez zespół oceniający oceny 

spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do 

określonego rodzaju i kategorii. 



 4

3. Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat 

związanych z dokonywaniem ocen określonych w ust. 1 oraz tryb pobierania tych opłat, z 

uwzględnieniem zróżnicowania wysokości opłat w zależności od zaszeregowania obiektu 

hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii, jednak nie wyższą niż 150 % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.”. 

 

Art. 7. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, 

poz. 1689, z późn. zm. 3)) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wokół obiektu jądrowego sejmik województwa tworzy obszar ograniczonego 

użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, poz. 1217). 

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.”. 

 

Art. 8. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. 

zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu: 

"Art. 4b. 1. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w 

stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 4, art. 19 

ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 29, art. 40 ust. 4, art. 53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 

ust. 2 pkt 1 i ust. 5. 

2.Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 13  ust. 4,  art. 19 ust. 2 

pkt 1 i ust. 4, art. 24 ust. 2 pkt 1, art. 26 ust. 2, art. 29 ust. 3, art. 37 ust. 6, art. 40 ust. 4, 

art. 49 ust. 2 i 4, art. 53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, są zadaniami z zakresu 

administracji rządowej."; 

2) w art. 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Marszałek województwa może, w drodze decyzji, zobowiązać posiadacza odpadów, o 

którym mowa w ust. 2, do prowadzenia dodatkowych badań wpływu odpadów na jakość wód 

oraz zwiększyć częstotliwość prowadzenia wszystkich badań.”. 

 

Art. 9. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów  

(Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 
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„Art. 6a. Zadania marszałka województwa określone w ustawie są zadaniami z zakresu 

administracji rządowej.”; 

2) w art. 18 w ust. 2 i 3 i w art. 55 w ust. 3 pkt 6 użyty, w różnym przypadku, wyraz 

"wojewoda" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "marszałek 

województwa". 

 

Art. 10. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 

i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

"6. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2, art. 43 ust. 3b i 

art. 164 ust. 7, są zadaniami z zakresu administracji rządowej."; 

2) w art. 15 w ust. 2 w pkt 2, w art. 43 w ust. 3b i 3c oraz w art. 164 w ust. 7 użyty w różnym 

przypadku, wyraz "wojewoda" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

"marszałek województwa"; 

3) w art. 43 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Aglomeracje, o których mowa w ust. 1, wyznacza po zasięgnięciu opinii 

zainteresowanych gmin sejmik województwa, w drodze uchwały; jeżeli aglomeracja 

obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do 

wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na terenie którego znajdować się 

będzie największa część aglomeracji, w uzgodnieniu z sejmikami województw właściwymi 

dla pozostałych części aglomeracji.”. 

 

Art. 11. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm. 5)) użyte w art. 29 w ust. 5 oraz w art. 33 w 

ust. 1, w różnym przypadku wyrazy "marszałek województwa" zastępuje się użytym w 

odpowiednim przypadku wyrazem "wojewoda". 

 

Art. 12. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 30 w ust. 2, w art. 31 w ust. 1, w art. 39 w ust. 1 i 7, w art. 40 w ust. 1 i w ust.3-5, w 

art. 41 i w art. 42 w ust. 1 i 3 użyty, w różnym przypadku, wyraz "wojewoda" zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "marszałek województwa"; 

2) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa zamieszcza na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.”; 

3) po art. 43 dodaje się art. 43 a w brzmieniu: 

„Art. 43a. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 1, 

art. 39 ust. 1 i 7, art. 40 ust. 1 i ust.3-5, art. 41 oraz art. 42 ust. 1, 3 i 4, są zadaniami z zakresu 

administracji rządowej.”.  

 

Art. 13. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 

poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 28 ust. 2, art. 46 ust. 1, ust. 2 

pkt 1-3, ust. 4, ust. 6 pkt 2 i ust. 7 oraz w art. 46 ust. 8, są zadaniami z zakresu administracji 

rządowej.”; 

2) w art. 28 w ust. 2, w art. 46 w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1-3, w ust. 4, w ust. 6 w pkt 2 i w ust. 7 

użyty w różnym przypadku wyraz "wojewoda" zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami "marszałek województwa"; 

3) w art. 46 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 

ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię 

przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych 

upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące 

z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.”. 

 

Art. 14. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, 

Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 20 uchyla się pkt 1; 

2) uchyla się art. 21; 

3) uchyla się art. 29 i 31; 

4) w art. 48 pkt 1a i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1a) art. 17 pkt 2 i art.22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.; 
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2) art. 19 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”. 

 

Art. 15. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2.000, wyznaczone na 

podstawie dotychczasowych przepisów, stają się aglomeracjami w rozumieniu przepisów 

ustawy wymienionej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 16. Wojewoda albo marszałek województwa na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże 

przejmującemu zadania i kompetencje organowi dokumentację związaną z toczącymi się 

postępowaniami sądowymi i administracyjnymi.  

Art. 17. Postępowania wszczęte i niezakończone przed wojewodą lub organem samorządu 

województwa toczą się przed organami, które przejęły ich zadania i kompetencje.  

 
Art. 18. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie zadań 

podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, wymienionej w art. 14, samorządowi 

województwa, w których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę, Skarb 

Państwa reprezentuje zarząd województwa. Uprawnienia zarządu województwa w tym 

zakresie nie naruszają uprawnień Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, określonych w 

ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217). 

. 

Art. 19. 1. Należności związane z przekazywanymi zadaniami i kompetencjami stają się 

należnościami odpowiednio Skarbu Państwa albo województwa. 

2. Zobowiązania Skarbu Państwa albo województwa, związane z przekazywanymi zadaniami 

i kompetencjami, pozostają zobowiązaniami tych osób prawnych. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień związanych z przekazywanymi 

zadaniami i kompetencjami, zawartych przez wojewodę lub marszałka województwa przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się prawami i obowiązkami Skarbu Państwa 

albo województwa. 

 

Art. 20. 1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. pracownicy urzędów wojewódzkich wykonujący do 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadania i kompetencje podlegające przekazaniu 

samorządowi województwa, stają się pracownikami urzędu marszałkowskiego, z wyjątkiem 
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pracowników, którzy nie wyrazili zgody na zmiany w ich stosunku pracy w trybie 

określonym w ust.4 i 5.  

2. Z dniem 1 stycznia 2007 r. pracownicy urzędów marszałkowskich wykonujący do 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadania i kompetencje podlegające przekazaniu 

wojewodzie, stają się pracownikami urzędu wojewódzkiego.  

3. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

niniejszej ustawy zawiadomić na piśmie pracowników wykonujących zadania i kompetencje 

podlegające przekazaniu o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy. 

Przepis art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio. 

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach, jakie mają nastąpić 

w zakresie stosunku pracy, urzędnik służby cywilnej może nie wyrazić zgody na 

przedstawione w tym zakresie zmiany. W takim przypadku stosuje się odpowiednio art. 31 

lub art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218). 

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach, jakie mają nastąpić 

w zakresie stosunku pracy, urzędnik państwowy mianowany może nie wyrazić zgody na 

przedstawione w tym zakresie zmiany. W takim przypadku stosuje się art. 10 ust. 1a ustawy z 

dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 

953, z późn. zm.6)). 

 

Art. 21. 1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. mienie niezbędne do wykonywania zadań 

przekazywanych niniejszą ustawą staje się z tym dniem z mocy prawa mieniem województwa 

albo Skarbu Państwa. 

2. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy wojewodowie i marszałkowie 

województw sporządzą wykazy mienia, o którym mowa w ust. 1, i przekażą je organom 

przejmującym zadania i kompetencje. Mienie przekazuje się protokołem zdawczo – 

odbiorczym. 

3. Koszty uregulowania stanu prawnego mienia przekazywanego województwu ponosi 

Skarb Państwa. 

Art. 22. 1. Nabycie mienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1, stwierdza wojewoda w drodze 

decyzji administracyjnej. Przepisu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.7)) nie stosuje się. 

2. Nabycie przez województwo mienia Skarbu Państwa niezbędnego do wykonywania 

zadań przekazywanych niniejszą ustawą następuje wraz z ograniczonymi prawami 
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rzeczowymi, które ujawnia się w decyzji administracyjnej o nabyciu mienia. Ich ujawnienie 

nie narusza praw osób trzecich. 

3. Nabycie przez Skarb Państwa mienia województwa niezbędnego do wykonywania 

zadań przekazywanych niniejszą ustawą następuje wraz z ograniczonymi prawami 

rzeczowymi, które ujawnia się w decyzji administracyjnej o nabyciu mienia. Ich ujawnienie 

nie narusza praw osób trzecich. 

4. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest 

minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

5. Przekazanie mienia województwu albo Skarbowi Państwa jest nieodpłatne oraz wolne 

od podatków i opłat. 

6. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z 

działalności organów władających przekazywanym mieniem, powstałych przed dniem jego 

przejęcia przez województwo. 

7. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zobowiązań województwa wynikających z 

działalności organów władających przekazywanym mieniem, powstałych przed dniem jego 

przejęcia przez Skarb Państwa. 

Art. 23. Do postępowania w sprawie nabycia mienia, w drodze decyzji administracyjnej, 

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Art. 24. 1. Ostateczna decyzja administracyjna o przekazaniu województwu albo Skarbowi 

Państwa praw, które są lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę do 

wpisu w księdze wieczystej. 

2. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat sądowych. 

Art. 25. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 44a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 6 

zachowuje moc do czasu wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 

44a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej 

jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 26. Do czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie 

upoważnień zmienianych niniejszą ustawą, zachowują moc dotychczasowe akty prawa 

miejscowego, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 
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Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem: 

1) art.16, art. 20 ust. 3-5 i art. 21 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia; 

2) art. 14 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.; 

3) art. 14 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2007 r.; 

4) art. 7i 8, art. 10 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 
2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087 i Nr 175, poz.1462. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, 
poz. 880 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 
2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935 i Nr 170, poz. 1217 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, 
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 
r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr.175, poz. 14 58 i poz.1462 i Nr 180, poz. 1495. 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 
2006 r. Nr 94, poz. 651. 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 
123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz.18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.2052, z 2005 r. Nr 
10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 170, poz. 1218. 
7) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 
oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875. 


