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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 
14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska 
w Kórniku uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru dziaEalno[ci gospo-
darczej - obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów oraz usEug, obręb geodezyjny Robakowo, 
Gm. Kórnik - rejon ul. Szkolnej i qernickiej, zwany 
dalej ｧplanemｦ, stwierdzając zgodno[ć przyjętych 
rozwiązaG ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik 
(uchwalonego UchwaEą Nr LV/450/98 Rady Miej-
skiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 r. z pópn. 
zm.). 

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

tytuEowany Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru dziaEalno[ci gospodarczej 
- obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów 
oraz usEug, obręb geodezyjny Robakowo, Gm. Kór-
nik - rejon ul. Szkolnej i qernickiej, opracowany w 
skali 1: 2000, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku w 
sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasady ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 
do niniejszej uchwaEy. 

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy mowa jest o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej terenu; 

2) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budyn-
ków na dziaEce lub terenie, mierzoną po zewnętrz-
nym obrysie [cian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej; 

3) powierzchni zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
minimalny udziaE powierzchni biologicznie czynnej 
pokrytej zadrzewieniami i zakrzewieniami, w zago-
spodarowaniu dziaEki lub terenu, okre[lony w pro-
centach; 

4) przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nalery 
przez to rozumieć przepisy prawa inne nir ustawy, 
na podstawie których uchwalono niniejszą uchwaEę; 

5) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowania-
mi, nie będący tablicą informacyjną lub znakiem w 
rozumieniu przepisów o znakach i sygnaEach drogo-
wych; 

6) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozu-
mieć element systemu informacji miejskiej, informa-
cji turystycznej, przyrodniczej, infrastrukturalnej lub 
edukacji ekologicznej; 

7) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Kórniku; 

8) zieleni izolacyjno - krajobrazowej ｠ nalery 
przez to pojedyncze drzewa i krzewy formowane w 
ksztaEcie pasów lub szpalerów, wzdEur linii rozgrani-
czających tereny; 

§3. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy techniczno ｠ produkcyjnej, 
oznaczone na rysunku symbolami 1P, 2P, 3P; 

2) tereny wód powierzchniowych oznaczone na 
rysunku symbolami 1WS, 2WS; 

3) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku 
symbolami 1KD-Z, 2KD-L, 3KD-L. 

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się: 

1) sytuowanie budynków i charakter architekto-
niczny nowej zabudowy zgodnie z zasadami okre-
[lonymi w planie; 

2) dopuszczenie lokalizacji urządzeG reklamowych 
w formie wolnostojących tablic oraz tablic i bane-
rów umieszczanych na budynkach za wyjątkiem te-
renów komunikacji; 

3) dla kardej nowo wydzielanej dziaEki ustala się 
obowiązek zachowania parametrów powierzchni za-
budowanej i powierzchni zieleni, o których mowa w 
§8 ust. 1 pkt 6 i 7 

4) zakaz sytuowania obiektów budowlanych i 
urządzeG tymczasowych, nie związanych lub koli-
dujących z przeznaczeniem terenu. 
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§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) emisja haEasu z terenu objętego planem nie 
more powodować przekraczania akustycznych 
standardów jako[ci [rodowiska na terenach podle-
gających ochronie akustycznej zlokalizowanych w 
sąsiedztwie; 

2) zachowanie minimalnej powierzchni zieleni na 
terenach zgodnie z wskapnikami okre[lonymi w §8 
ust. 1 pkt. 7; 

3) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia; 

4) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi; 

6) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas prac budowlanych w 
obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi. 

§6. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej ustala się dla ochrony archeologicznego dzie-
dzictwa kulturowego: 

1) nadzór archeologiczny podczas odhumusowy-
wania terenu; 

2) prowadzenie wyprzedzających ratowniczych 
badaG wykopaliskowych wyprzedzających inwesty-
cję na odsEoniętych stanowiskach archeologicznych. 

2. Obowiązek uzyskania pozwolenia Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu na 
prowadzenie prac archeologicznych przed uzyska-
niem pozwolenia na budowę. 

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się: 

1) dopuszczenie nasadzeG drzew wzdEur ulic, przy 
czym przy lokalizacji drzew nalery zachować odle-
gEo[ci i strefy widoczno[ci na skrzyrowaniach; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury. 

§8. 1. Na terenach zabudowy techniczno - pro-
dukcyjnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1P, 
2P, 3P, ustala się następujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) lokalizację obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów, budowli i instalacji przemysEowych a 
takre infrastruktura techniczna i komunikacyjna; 

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy usEugowej 
nie kolidującej z przeznaczeniem okre[lonym w pkt. 
1; 

3) dopuszczenie lokalizacji na terenie 2P przedsię-
wzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, w rozumieniu przepi-

sów odrębnych; 
4) dopuszczenie do czasu realizacji ustaleG planu 

zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
wraz z budynkami towarzyszącymi na dziaEkach nr 
3/3, 3/5, 3/6, 3/8 na terenie 3P; 

5) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy, okre[lonymi w planie; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej; 

7) minimalna powierzchnia zieleni - 15% po-
wierzchni dziaEki budowlanej; 

8) lokalizacja zieleni izolacyjno-krajobrazowej w 
formie pasa o minimalnej szeroko[ci 10 m zgodnie 
z rysunkiem; 

9) maksymalna wysoko[ć budynków - 20 m z 
dopuszczeniem lokalizacji budynku magazynu wy-
sokiego skEadowania lub zespoEu takich budynków 
o wysoko[ci nie większej nir 25 m na terenie 2P; 

10) dopuszczenie lokalizacji urządzeG technolo-
gicznych, budowli i instalacji przemysEowych o wys. 
do 75 m; 

11) zgEaszanie do Szefostwa SEurby Ruchu Lotni-
czego SZ RP wszelkich obiektów o wysoko[ci więk-
szej jak 15 m npt. przed wydaniem pozwolenia na 
budowę; 

12) stosowanie wszelkich form dachów z prefe-
rencją dachów pEaskich; 

13) stosowanie systemu kanalizacji deszczowej 
dla parkingów, placów i dojazdów posiadających 
utwardzone nawierzchnie, przy czym w przypadku 
nawierzchni nieutwardzonej nalery zabezpieczyć 
[rodowisko gruntowo ｠ wodne przed infiltracją za-
nieczyszczeG; 

14) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-
wych, wolnostojących lub wbudowanych w budyn-
ki z uwzględnieniem §15 ust.1 pkt 8 i 9; 

15) ograniczenia i dopuszczenia zagospodarowa-
nia pasa technologicznego od linii elektroenerge-
tycznej okre[lonego na rysunku, zgodnie z §15 ust. 
1 pkt 10; 

16) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
dla pojazdów samochodowych, w tym dla pojaz-
dów osób niepeEnosprawnych, w granicach dziaEki 
budowlanej: 

a) co najmniej 3 stanowiska postojowe na 100m2 
powierzchni urytkowej obiektów usEugowych, 

b) co najmniej 2 stanowiska postojowe na 1000m2 
powierzchni urytkowej obiektów przemysEowych 
lub 2 stanowiska na 10 zatrudnionych, 

c) co najmniej 2 stanowiska postoju dla samocho-
dów cięrarowych 

przy czym dla obiektów wielofunkcyjnych suma-
ryczna liczba stanowisk postojowych wynikającą z 
ww. normatywu parkingowego; 

17) zapewnienie obsEugi komunikacyjnej zjazdami 
z terenów przylegEych dróg publicznych. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady podziaEu: 

1) ksztaEtowanie granic wydzielanych dziaEek rów-
nolegle lub prostopadle do linii rozgraniczających z 
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terenami dróg; 
2) minimalna powierzchnia dziaEki ｠ 5000m2 z 

uwzględnieniem pkt 3; 
3) dopuszcza się podziaEy geodezyjne, dla wydzie-

lenia dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej i 
drogi wewnętrzne na terenach oraz dla wydzielenia 
dziaEek w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi 
nieruchomo[ciami. 

§9. 1. Na terenach wód powierzchniowych, ozna-
czonych na rysunku symbolami 1WS i 2WS ustala 
się następujące parametry i wskapniki zagospodaro-
wania terenu: 

1) zachowanie istniejących wód powierzchnio-
wych i wykorzystanie ich jako elementu ksztaEto-
wania terenów zieleni; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury oraz sieci infrastruktury technicznej; 

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, zaka-
zuje się: 

1) lokalizacji ogrodzeG; 
2) wydzielania nowych dziaEek budowlanych. 

§10. Na terenach dróg publicznych oznaczonych 
na rysunku symbolami 1KD-Z, 2KD-L, 3KD-L, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne: 
a) KD-Z ｠ droga klasy zbiorczej, 
b) KD-L ｠ drogi klasy lokalnej; 
2) stosowanie parametrów jezdni, poboczy, chod-

ników, [cierek rowerowych i innych elementów 
infrastruktury transportowej zgodnie z ustaleniami 
planu i przepisami odrębnymi; 

3) na terenie 1KD-Z: 
a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu, 
b) dopuszczenie usytuowania przystanków auto-

busowych w formie zatok oraz obiektów i urządzeG 
związanych z obsEugą ruchu pasarerów w przypad-
ku wyznaczenia trasy komunikacji zbiorowej, 

c) dopuszczenie lokalizacji zjazdów lecz nie czę-
[ciej nir co 150m oraz poza strefą oddziaEywania 
skrzyrowania; 

d) dopuszczenie sytuowania skrzyrowania typu 
rondo; 

4) sytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu na 
terenach 2KD-L, 3KD-L, 

5) zakaz podziaEu. 

§11. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem. 

§12. W planie: 
1) nie wyznacza się terenów wymagających wsz-

częcia postępowania scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych; 

2) nie okre[la się szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych. 

§13. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się przy 
lokalizacji zabudowy obowiązek wykonania odpo-
wiednich badaG geotechnicznych i gruntowo-wod-
nych. 

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

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych, zgodnie z rysunkiem, 

2) zachowanie ciągEo[ci powiązaG przestrzennych 
i funkcjonalnych jezdni, poboczy, chodników, [cie-
rek rowerowych z istniejącym i projektowanym 
ukEadem sieci drogowo-ulicznej; 

3) uwzględnienie wymagaG technicznych wynika-
jących z o[wietlenia terenów komunikacji oraz lo-
kalizacji istniejących i planowanych urządzeG infra-
struktury technicznej. 

§15. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub 
dla celów gospodarczych i technologicznych z wEa-
snych ujęć wody; 

2) odprowadzenie [cieków komunalnych i prze-
mysEowych do sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględ-
nieniem ust. 2 pkt 1; 

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem 
zagospodarowania ich w granicach wEasnej dziaE-
ki lub odprowadzenia do rowów po ich uprzednim 
podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach 
substancji ropopochodnych, z uwzględnieniem prze-
pisów odrębnych, przy czym lokalizację sieci kanali-
zacji deszczowej ustala się na terenach komunikacji; 

4) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej 
paliw pEynnych, gazowych i staEych charakteryzu-
jących się niskimi wskapnikami emisji oraz alterna-
tywnych pródeE energii; 

5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej; 
7) w przypadku projektowania stacji transforma-

torowych jako wbudowanych w budynki pomiesz-
czenia na ten cel nalery zlokalizować na poziomie 
,,0ｦ; 

8) w przypadku stacji wolnostojących typu miej-
skiego grunty pod stacje nalery wydzielić w postaci 
samodzielnych dziaEek o powierzchni nie mniejszej 
nir 50 m2 posiadających dostęp do drogi publicznej; 

9) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych 
jako napowietrznych lub podziemnych; 

10) pas technologiczny od linii elektroenergetycz-
nej wysokiego napięcia na terenie 1P i 2P o szero-
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ko[ci zgodnie z rysunkiem (po 20m od osi linii w 
obu kierunkach), dla którego obowiązują następują-
ce ograniczenia w urytkowaniu i zagospodarowaniu 
terenu 

a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na 
staEy pobyt ludzi, 

b) zakaz lokalizacji ro[linno[ci wysokiej pod linią, 
c) obowiązek uzgodnienia lokalizacji wszelkich 

obiektów i urządzeG z wEa[cicielem linii, 
d) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych; 
11) lokalizację nowych linii telekomunikacyjnych 

jako podziemnych; 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów infrastruktury technicznej dopusz-
cza się: 

1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odpro-
wadzanie [cieków komunalnych i przemysEowych 
do zbiorników bezodpEywowych; 

2) rozbudowę i przebudowę istniejących sieci i 
urządzeG infrastruktury technicznej; 

3) usunięcie kolizji projektowanych obiektów bu-
dowlanych z istniejącymi sieciami infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) lokalizację przyEączy do sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) retencjonowanie wód opadowych i roztopo-
wych i ich wtórne wykorzystanie do celów bytowo-
gospodarczych i technologicznych. 

§16. Nie okre[la się innych nir dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów, do czasu 
ich zagospodarowania zgodnego z uchwaEą. 

§17. Dla terenu objętego planem ustala się 30 % 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

§18. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Gminy Kórnik. 

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

 Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Irena Kaczmarek
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, pópn. zm.) 
Rada Miasta w Kórniku rozstrzyga, co następuje:

W związku z tym, re nie zEorono uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego obszaru dziaEalno[ci gospodarczej - obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz usEug, 
obręb geodezyjny Robakowo, Gm. Kórnik - rejon ul. 
Szkolnej i qernickiej, Rada Miasta w Kórniku nie roz-
strzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) Rada 
Miasta w Kórniku rozstrzyga, co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego gminy Kórnik.

3. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy.

4. 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. Fi-
nansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci,

2). Wydatki z budretu gminy
3). 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 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LVIII/620/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DZIADAL-

NOZCI GOSPODARCZEJ - OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKDADÓW I MAGAZYNÓW ORAZ USDUG, 
OBRĘB GEODEZYJNY ROBAKOWO, GM. KÓRNIK - REJON UL. SZKOLNEJ I qERNICKIEJ

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LVIII/620/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DZIADALNOZCI GOSPODAR-

CZEJ - OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKDADÓW  I MAGAZYNÓW ORAZ USDUG, OBRĘB GEODEZYJNY 
ROBAKOWO, GM. KÓRNIK - REJON UL. SZKOLNEJ I qERNICKIEJ, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA


