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letniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania.
5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 

zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) Wydatki z budretu gminy;
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych;
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego ｠ ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) Rada Gminy Tarnowo 
Podgórne uchwala, co następuje: 

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tarnowo Podgórne (UchwaEa Nr 
LXV/405/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z 
dnia 29 listopada 2005 r. z pópn. zmianami), uchwa-
la się miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenów usEug we wsi Sady, dziaEki nr 61/1, 
61/2, 62/1, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar zlokalizowany we wsi 
Sady, obejmujący dziaEki nr 61/1, 61/2, 62/1, któ-
rego granice okre[la rysunek planu.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zaty-

tuEowany ｧZmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów usEug we wsi Sady, 
dziaEki nr 61/1, 61/2, 62/1ｦ, opracowany w skali 
1: 1000, stanowiący zaEącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 
stanowiące zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
lerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiące zaEącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą się znajdować [ciany budynków od 
linii rozgraniczającej terenu;

3) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, w 
jakiej mogą się znajdować [ciany budynków od linii 
rozgraniczającej terenu, przy czym na tej linii powin-
no się znajdować nie mniej nir 70% dEugo[ci [ciany 
frontowej budynku;

4) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi nie więcej nir 30%

5) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię 
terenu, przy czym powierzchnię zabudowy dziaEki 
lub terenu stanowi suma powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków odpowiednio na dziaEce lub 
terenie;

6) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

7) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny, skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych, kon-
strukcji wsporczej i zestawów anten;

8) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

9) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
element systemu informacji miejskiej, informacji tu-
rystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej.
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§3. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenie terenów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MN;

2) teren zabudowy usEugowej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem U;

3) teren komunikacji ｠ parkingu, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KDWpp.

§4. W zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego ustala się: 

1) zakaz lokalizacji reklam;
2) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci 

infrastruktury technicznej;
3) dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic infor-

macyjnych o Eącznej powierzchni nieprzekraczającej 
1 m2 na jednej nieruchomo[ci, wyEącznie na elewa-
cji budynku na wysoko[ci kondygnacji parteru lub 
na ogrodzeniach, pod warunkiem zapewnienia swo-
bodnego ruchu pieszych;

4) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych tele-
fonii komórkowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) nakaz sytuowania zabudowy w następujący 
sposób:

a) budynki mieszkalne lub usEugowe zgodnie z wy-
znaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy ｠ 
obowiązującymi bądp nieprzekraczalnymi,

b) garare i budynki gospodarcze, zgodnie z wy-
znaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z 
dopuszczeniem wycofania względem obowiązującej 
linii zabudowy,

6) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG zgodnie usta-
leniami planu.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze lub potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z 
wyjątkiem dopuszczonych planem; 

2) nakaz ochrony powierzchni ziemi, a w przypad-
ku zanieczyszczenia gleby lub ziemi, rekultywację 
terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) nakaz zagospodarowania mas ziemnych po-
chodzących z wykopów, a speEniających standardy 
jako[ci gleby lub ziemi poprzez wykorzystanie ich 
do ksztaEtowania terenów zieleni towarzyszącej za-
budowie, z dopuszczeniem usuwania ich takre poza 
obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) nakaz gromadzenia, segregacji oraz zagospoda-
rowania odpadów na zasadach okre[lonych w prze-
pisach odrębnych;

5) zachowanie istniejących drzew i krzewów, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

6) wprowadzenie nowych nasadzeG zieleni izola-
cyjnej na terenie KDWpp, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

7) nakaz uwzględnienia ograniczeG wynikających 
z lokalizacji istniejących drzew i krzewów przy loka-

lizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej;
8) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-

temów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi z zastrzereniem pkt 9;

9) zakaz stosowania w nowych budynkach pie-
ców, trzonów kuchennych i kotEów na paliwo staEe, 
z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

10) ochronę przed polami elektromagnetycznymi, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych wyEącznie do sieci kanalizacji sanitarnej;

12) nakaz zagospodarowania wód opadowych i 
roztopowych na terenach, poprzez nawierzchnie 
przepuszczalne, zbiorniki retencyjne lub urządzenia 
do powierzchniowego odwodnienia, z wyjątkiem te-
renu KDWpp, gdzie dopuszcza się odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji 
deszczowej;

13) w zakresie ksztaEtowania komfortu akustycz-
nego w [rodowisku i w budynkach, nakaz uzyskania 
okre[lonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych 
poziomów haEasu w [rodowisku dla terenu MN, jak 
dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
nie podejmuje się ustaleG. 

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG. 

§8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEów nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleG. 

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych 
nie podejmuje się ustaleG. 

§10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu nie podejmuje się ustaleG. 

§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) powiązanie terenu z zewnętrznym ukEadem ko-
munikacyjnym;

2) na terenach przeznaczonych pod zabudowę na-
kaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w Eącznej ilo[ci nie mniejszej 
nir:

a) 2 stanowiska postojowe na budynek mieszkal-
ny jednorodzinny,

b) 45 stanowisk postojowych na karde 1000 m² 
powierzchni urytkowej w obiektach handlowych, w 
tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób 
niepeEnosprawnych,

c) 30 stanowisk postojowych na karde 1000 m² 
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powierzchni urytkowej obiektów usEugowych, in-
nych nir wymienione w lit. b, w tym 3 stanowiska 
postojowe dla pojazdów osób niepeEnosprawnych;

3) na terenach przeznaczonych pod zabudowę na-
kaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowe-
rów, w Eącznej ilo[ci nie mniejszej nir:

a) 20 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej w obiektach handlowych,

b) 15 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej w obiektach usEugowych, 
innych nir wymienione w lit. a;

4) na terenie usEug nakazuje się zapewnienie sta-
nowisk do przeEadunku towarów zlokalizowanych 
poza stanowiskami postojowymi, wymienionymi w 
pkt 2 i 3.

§12. W zakresie okre[lenia zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej ustala się: 

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:

a) infrastruktury technicznej, w szczególno[ci 
sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenerge-
tycznej, gazowej, ciepEowniczej i telekomunikacyj-
nej,

b) systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu 
sEurb ratowniczych i bezpieczeGstwa publicznego;

2) powiązanie sieci z ukEadem zewnętrznym oraz 
zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni 
[cieków i zbiorników bezodpEywowych.

§13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG. 

§14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonego symbolem MN, ustala się: 

1) lokalizację na dziaEce budowlanej jednego bu-
dynku mieszkalnego oraz jednego budynku gararo-
wego albo gospodarczego;

2) lokalizację budynku mieszkalnego wyEącznie 
jako wolno stojącego;

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeG budowlanych 
z zastrzereniem §12 pkt 3, doj[ć, dojazdów, obiek-
tów maEej architektury i sieci infrastruktury tech-
nicznej;

4) w zakresie wymaganych parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

a) powierzchnię zabudowy nie większą nir 25% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

b) powierzchnię zabudowy budynku gararowego 
albo gospodarczego nie większą nir 40 m2,

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 50% dziaEki budowlanej,

d) wysoko[ć budynku mieszkalnego nie większą 
nir 10,0 m,

e) wysoko[ć budynku gararowego lub gospodar-

czego nie większą nir 3,5 m,
f) dla budynku mieszkalnego dachy pEaskie lub o 

kącie nachylenia poEaci dachowych od 20o do 30o,
g) przekrycie budynków gararowych lub gospo-

darczych dowolne,
h) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG do wysoko[ci 

1,5 m, przy czym powyrej 0,5 m nalery stosować 
wyEącznie ogrodzenie arurowe,

i) powierzchnię nowo wydzielanej dziaEki budowla-
nej nie mniejszą nir 900 m2;

5) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w gra-
nicach dziaEki, zgodnie z §11 pkt 2 lit. a;

6) dostęp dla samochodów do przylegEych dróg 
publicznych, poza granicami planu, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi.

§15. Dla terenu zabudowy usEugowej, oznaczo-
nego symbolem U, ustala się następujące warunki 
zagospodarowania: 

1) lokalizację na dziaEce budowlanej jednego bu-
dynku usEugowego oraz jednego budynku gararo-
wego albo gospodarczego;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w granicy 
dziaEki, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudo-
wy wyznaczonymi na rysunku,

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeG budowlanych 
z zastrzereniem §12 pkt 3, doj[ć, dojazdów, obiek-
tów maEej architektury i sieci infrastruktury tech-
nicznej;

4) w zakresie wymaganych parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

a) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40% 
dziaEki budowlanej,

b) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 30%,

c) wysoko[ć budynku usEugowego nie większa nir 
8,0 m,

d) wysoko[ć budynku gararowego lub gospodar-
czego nie większą nir 3,5 m,

e) dachy pEaskie lub o kącie nachylenia poEaci od 
15o do 25o,

f) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG do wysoko[ci 
1,5 m, przy czym powyrej 0,5 m nalery stosować 
wyEącznie ogrodzenie arurowe,

g) powierzchnię nowo wydzielanej dziaEki budow-
lanej nie mniejszą nir 700 m2

5) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w gra-
nicach dziaEki, zgodnie z §11 pkt 2 lit. b-c oraz §11 
pkt 3 i 4 z dopuszczeniem bilansowania stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych wspól-
nie z terenem KDWpp;

6) dostęp dla samochodów do przylegEych dróg 
publicznych, poza granicami planu, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi.

§16. Dla terenu komunikacji ｠ terenu parkingu, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem KDWpp, 
ustala się: 

1) lokalizację stanowisk postojowych dla samo-
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chodów i rowerów;
2) lokalizację zieleni izolacyjnej w pasie o szeroko-

[ci nie mniejszej nir 3,0 m w formie drzew i krze-
wów, zgodnie z rysunkiem planu

3) powiązanie terenu jednym zjazdem z przylegEą 
drogą publiczną, poEoroną poza granicami planu, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§17. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko-
[ci 30%. 

§18. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

§19. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne 

(-) mgr inr. Ewa NoszczyGska - Szkurat
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Zał cznik Nr 2 
do Uchwały Nr LXXXI/829/201  
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 9 listopada 2 1  r. 

 
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług we 

wsi Sady, działki nr 61/1, 61/2, 62/1 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 
marca 2 3r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 8  poz. 717 z poźn. zm.  przedmiotowy 
projekt planu został wyło ony do 
publicznego wglądu w terminie od dnia 
2 . 9.2 1  r. do dnia 12.1 .2 1  r. 

Uwagi można było składać do dnia 
27.1 .2 1  r. 

W ustawowym terminie nie wniesiono 
żadnych uwag do projektu planu, 
w związku z czym Rada Gminy Tarnowo 
Podgórne nie podejmuje rozstrzygnięcia 
o sposobie ich rozpatrzenia, o którym 
mowa w art. 2  ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
 

 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr LXXXI/829/2010 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 9 listopada 2010 r  
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Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z popn. zm.) przedmioto-
wy projekt planu zostaE wyEorony do publicznego 
wglądu w terminie od dnia 20.09.2010 r. do dnia 
12.10.2010 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 27.10.2010 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag do projektu planu, w związku z czym Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzy-
gnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje: 

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nie przewiduje się inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LXXXI/829/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów usEug we wsi Sady, dziaEki nr 61/1, 61/2, 62/1

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LXXXI/829/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów usEug we wsi Sady, dziaEki nr 61/1, 61/2, 62/1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591, zmiana: Dz.U. z 2002r. 
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 
80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 
102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 
172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 
17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 
poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. 
z 2008r. Nr 180 poz.1111, Dz.U. Nr 223 poz.1458, 
Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, 
Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 
675), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 
poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 
poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 
poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008r. Nr 199 

poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, 
Dz.U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 
106 poz. 675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871, 
Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), Rada Gminy 
Czarnków Uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze 
wsi Zmieszkowo w rejonie ulicy Jana PawEa II, zwa-
ny dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem stanowią: 
granice administracyjne miasta Czarnkowa, linie 
rozgraniczające drogę wojewódzką nr 178 i ul. 
Wiejską, rozgraniczenia terenów zabudowy jedno-
rodzinnej wsi Zmieszkowo w rejonie ul. MiEej i ul. 
Jana PawEa II, terenów le[nych oraz rozgraniczenie 
pasa drogowego planowanej drogi gEównej, Eączą-
cej drogę nr 182 (Dębe) z drogą nr 178, zgodnie z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
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 z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi 
Zmieszkowo w rejonie ulicy Jana PawEa II


