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UCHWAIA Nr XXIXłń83łŃ8 

RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu 

poJowonego w re–onie ulicy Porąb—i w Budziwo–u 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁUŁ 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 20 

ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Rada Miejska 

w Tyczynie uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ńŁ Przepisy ogólne 

§ 1Ł 1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego gminy i miasta Tyczyn, uchwalonego 

uchwaJą Nr XXXVIII/290/02 Rady Miejskiej 

w Tyczynie z dnia 29 sier”nia 2002 rŁ z ”óunŁ zmŁ, 
uchwala się mie–scowy ”lan zagos”odarowania 
”rzestrzennego terenu ”oJowonego w re-jonie ulicy 

Porąb—i w Budziwo–u, zwany dale– ”lanemŁ 

2Ł  źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są:   

1) rysunek planu wykonany na kopii mapy 

zasadnicze– w s—ali 1:1000, stanowiący za-

Jączni— Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące zaJączni— Nr 2Ł* 

§ 2Ł 1Ł Plan obe–mu–e obszar o ”owierzchni 
o—oJo 1,95ha, ”oJowony w re–onie ulicy Porąb—i, 
w granicach oznaczonych na rysunku planu. 

2Ł Integralną czę`cią ”lanu –est rysune— ”lanu, 
—tóry obowiązu–e w za—resie zastosowanych na nim 

oznaczeL ”lanu –a—o obowiązu–ąceŁ 

3Ł Oznaczenia wystę”u–ące na rysunku planu 

a nieuwidocznione w obowiązu–ących oznaczeniach 
”lanu, ma–ą chara—ter informacy–nyŁ 

§ 3Ł Ile—roć w ninie–sze– uchwale –est mowa o: 

1) ”rzeznaczeniu terenu nalewy ”rzez to 
rozumieć fun—c–ę terenu ustaloną w ninie–szym ”lanie 
zagospodarowani przestrzennego; 

2) ”rze”isach odrębnych nalewy ”rzez to 
rozumieć inne ”rze”isy ”oza ustawą o ”lanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4Ł 1Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem 
uwzględnić na—azy, za—azy, ograniczenia o—re`lone w: 

1) decyzji Ministra Ochrony _rodowis—a 
i Rolnictwa z dnia 18 lipca 1997 r. znak 

KŚK1ł013ł6037ł97, dotyczące– obszaru 

GJównego źbiorni—a Wód Podziemnych Nr 432 
ｭŚolina WisJo—aｬ; 

2) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 

15Ł09Ł1994rŁ nr O_-III-1ł6226ł1ł94 dotyczące– 
zewnętrznego terenu strefy ochrony ”o`rednie– 
u–ęcia wody; 

2Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem uwzględnić 
”rzebieg istnie–ących sieci infrastru—tury techniczne– 
oraz urządzeL meliorac–i szczegóJowychŁ 

§ 5Ł W granicach ”lanu ustala się tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu 

symbolami identyfi—u–ącymi tereny: 

1) MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

–ednorodzinne–, w tym 1 MN, 2MN, 3MN o Jączne– 
”owierzchni o—oJo 1,30 ha; 

2) U  - teren zabudowy usJugowe– 
o ”owierzchni o—oJo 0,30 ha; 

3) Ws  - teren wód ”owierzchniowych ｦ rów 
o ”owierzchni o—oJo 0,03 ha; 

4) KDw - teren komunikacji - droga wewnętrzna 
o ”owierzchni o—oJo 0,20 ha; 

5) KX - tereny ciągów ”ieszo - jezdnych, w tym 

1KX, 2KX o Jączne– ”owierzchni o—Ł 0,12 haŁ 

§ 6Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem do”uszcza 
się: 

1) ”rzebudowę, ”rzeJowenie istnie–ących sieci 
infrastruktury techniczne– oraz budowę nowych sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–, w tym zmianę 
ich parametrów ”od warun—iem, we nie wy—luczy to 
mowliwo`ci zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem w planie; 

2) wydzielenie dziaJe— z ”rzeznaczeniem ”od 
lo—alizac–ę urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
niezbędne– dla obsJugi obszaru; 

3) ”rzebudowę, budowę lub ”rzystosowanie do 
nowe– fun—c–i istnie–ących sieci infrastru—tury 
techniczne– z uwzględnieniem ”rze”isów odrębnych 
dotyczących sytuowanie tych sieci, ”od warun—iem we 
nie wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów zgodnie z ich ”rzeznaczeniem w planie. 

§ 7Ł Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
`rodowis—aŁ  

1Ł Na obszarze ”lanu ustala się: 
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1)  na—az stosowania wszel—ich rozwiązaL 
technicznych i technologicznych nie 

”owodu–ących zagroweL dla `rodowis—a wodno-

gruntowego i za”obiega–ących s—aweniom wód 
podziemnych; 

2) za—az ”rowadzenia wszel—ich dziaJaL, —tóre 
mogą zagrawać zanieczyszczeniem wód, 
”owodować –a—o`ci i wyda–no`ci u–ęcia wody; 

3) wszelkie dziaJania muszą być zgodne 
z ”rze”isami odrębnymi regulu–ącymi ochronę 
uródeJ i u–ęć wody; 

2Ł Na—az stosowania do celów grzewczych 
”roe—ologicznych uródeJ energii cie”lne–; 

3Ł Śo”uszczalny ”oziom haJasu w `rodowis—u 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ Poziom haJasu na 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 

MN i U nie mowe ”rze—raczać do”uszczalnych norm 

o—re`lonych –a— dla terenów ”rzeznaczonych na cele 
mieszkaniowe; 

4Ł Ustala się rac–onalne wy—orzystanie gruntu 
na cele zabudowy poprzez zachowanie ustalonych 

w ”lanie ”arametrów dotyczących ws—auni—a 
wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy oraz ”owierzchni 

biologicznie czynnej. 

§ 8Ł 1Ł  Ustala się zasady obsJugi obszaru 

w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zao”atrzenie w wodę z istnie–ące– sieci 
wodociągowe–, 

2) zasilanie w energię ele—tryczną z istnie–ące– 
sieci  elektroenergetycznej, 

3) dostę”no`ć do `rod—ów Jączno`ci rozwiązać 
”rzez wJączenie do istnie–ące– linii 
telekomunikacyjnej, 

4) zao”atrzenie w gaz: ziemny z istnie–ące– sieci 
gazowe–, ”Jynny rozwiązać indywidualnie 
zgodnie z obowiązu–ącymi w tym za—resie 
”rze”isami szczególnymi, 

5) gromadzenie i usuwanie od”adów —omunalnych 
ｦ na zasadach obowiązu–ących w gminie 
Tyczyn, 

6) gos”odar—ę od”adami ”owstaJymi w wyni—u 
”rowadzone– dziaJalno`ci rozwiązać 
indywidualnie w s”osób nie ”owodu–ący 
”onadnormatywnych oddziaJywaL na 
`rodowis—o zgodnie z obowiązu–ącymi w tym 
za—resie ”rze”isami szczególnymi, 

7) od”rowadzenie `cie—ów bytowo-gospodarczych 

do sieci kanalizacji sanitarnej, 

8) od”rowadzenie `cie—ów ”owstaJych w wyni—u 
”rowadzone– dziaJalno`ci rozwiązać 
indywidualnie w s”osób nie ”owodu–ący 
ponadnormatywnego oddziaJywania na 
`rodowis—o zgodnie z obowiązu–ącymi w tym 
za—resie ”rze”isami szczególnymi, 

9) odprowadzenie wód o”adowych z dachów 
i zadaszeL - na wJasny teren zgodnie 
z ”rze”isami szczególnymi, 

10) od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”owych 
z powierzchni narawonych na za-nieczyszczenie 

(z dróg, ”laców, mie–sc ”osto–owych) rozwiązać 
indywidualnie w s”osób za”ewnia–ący ”eJną 
ochronę ”rzed ”rzeni—aniem zanieczyszczeL do 
gruntu, wód ”owierzchniowych i ”odziemnych 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

11) ogrzewanie obie—tów ｦ rozwiązać 
indywidualnie z zastosowaniem uródeJ energii 
cie”lne– nie ”owodu–ące– ”ogorszenia ｭnis—ie–ｬ 
emis–i zanieczyszczeL do ”owietrzaŁ 

2. Nowoprojektowane sieci infrastruktury 

technicznej nalewy lo—alizować w ”asach dróg 
z uwzględnieniem ”rze”isów szczególnych, 

3Ł Śo”uszcza się: 

1) lo—alizac–ę sieci infrastru—tury techniczne– ”oza 
”asami dróg ”od warun—iem, we ich ”rzebieg 
nie wy—luczy mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów zgodnie z ich przeznaczeniem 

w planie, 

2) inne niw wymienione w ust.1 pkt 1 do pkt 3, 

”—t 7, ”—t 9 rozwiązania ”rzy zachowaniu 
”rze”isów szczególnychŁ 

§ 9Ł Ustala się zasady obsJugi w za—resie 
komunikacji: 

1) zewnętrzny u—Jad —omuni—ac–i tworzą ulica 
Porąb—i (KŚ) i ulica —sŁ JŁ Kowals—iego (ź), 

2) u—Jad wewnętrzny tworzy droga wewnętrzna 
oznaczona na rysun—u ”lanu symbolem KŚw oraz ciągi 
pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu symbolami 

1KX, 2KX, 3KX. 

§ 10Ł Ustala się zasady i warun—i ”odziaJu 
nieruchomo`ci na dziaJ—i budowlane: 

1) ”rzy ”odziale nieruchomo`ci nalewy 
zachować nastę”u–ące zasady: 

a) za”ewnienie —awde– wydzielane– dziaJce dostę” 
do drogi publicznej; 

b) ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlane–: 

-  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie 

mnie–sza niw 0,08 ha; 

-  dla zabudowy mieszkaniowej handlowej nie 

mnie–sza niw 0,10 ha; 

2) szero—o`ć, wiel—o`ć i —sztaJt dziaJe— 
budowlanych nalewy wyznaczyć w s”osób 
za”ewnia–ący zachowanie obowiązu–ących ”rze”isów 
odrębnychŁ 

RozdziaJ 2Ł Przepisy szczegóJowe 

§ 11Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
i warunki zabudowy terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1MN, 2MN, 3MN. 
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1Ł źasady zagos”odarowania terenów: 

1) dla nowo”ro–e—towanych budyn—ów zachować 
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 

rysun—iem ”lanu w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw: 

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1MN 8,0 m od zewnętrzne– —rawędzi 
–ezdni drogi  KŚG (ulŁ Porąb—i) i 6,0 m od linii 
rozgranicza–ące– drogi wewnętrzne– KŚw; 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2MN 6,0 m od linii rozgranicza–ące– 
ciągu ”ieszo- jezdnego 1KX; 

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3MN 6,0 m od linii rozgranicza–ące– 
ciągu ”ieszo- jezdnego 2KX; 

2) budyn—i usytuować równolegle lub ”rosto”adle 
do linii rozgranicza–ące– dróg i ciągów ”ieszo- 

jezdnych; 

3) zachować odlegJo`ci zabudowy i ogrodzeL 
trwaJych na terenach 2MN i 3MN co na–mnie– 
3,0 m od górne– —rawędzi brzegu rowu 
melioracyjnego, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem Ws; 

4) zachować wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dziaJ—i budowlane– 
nie wię—sza niw 40%; 

5) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie 
mnie–szy niw 20% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

6) za”ewnić w granicach —awde– dziaJ—i 
budowlanej co najmniej jedno utwardzone 

miejsce postojowe dla samochodu (o”rócz 
mie–sca w garawu) oraz dodat—owe mie–sca 
”osto–owe w ilo`ci dostosowane– do ”rogramu 
dziaJalno`ci usJugowe–, handlowe–, lecz nie 
mnie– niw –edno mie–sce ”osto–owe na —awde 
50 m² ”owierzchni uwyt—owe– (usJug, handlu); 

7) ogrodzenia dziaJe— awurowe;  

8) zasady ”odziaJu nieruchomo`ci na dziaJ—i 
budowlane zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Cechy zabudowy: 

1) wyso—o`ć zabudowy: 

a) budyn—ów miesz—alnych do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, ”rzy zachowaniu wyso—o`ci do 
kalenicy lub szczytu dachu nie wywsza niw 
10,0 m; 

b) budyn—ów gos”odarczych i garawowych ｦ jedna 

kondygnacja nadziemna, nie wywsza niw 6,0 m; 

2) geometria dachów: dachy s”adowe o —ątach 
nachylenia poJaci dachowych od 20º do 45º 
z mowliwo`cią do`wietlenia ”o”rzez lu—arny lub 
o—na ”oJaciowe; 

3) u—Jad gJówne– —alenicy budyn—ów równolegJy 
lub ”rosto”adJy do linii rozgranicza–ących dróg 
i ciągów ”ieszo- jezdnych, przy czym na terenie 

3MN budyn—i zlo—alizować na rzucie 
”rosto—ąta; 

4) ”o—rycie dachów blachą, dachów—ą ceramiczną 
lub materiaJem –ą imitu–ącym; 

5) —olorysty—a elewac–i budyn—ów w stonowanych 
pastelowych kolorach; 

6) elementy wy—oLczeniowe budyn—ów 
z materiaJów harmonizu–ących z ”o—ryciem 
dachowym budyn—ówŁ 

3Ł ObsJuga —omuni—acy–na: 

1) terenu 1MN z drogi KŚG (ulŁ Porąb—i) i ”o”rzez 
drogę wewnętrzną oznaczoną na rysun—u ”lanu 
symbolem KDw, 

2) terenu 2MN z ulicy Kwiatowej (KD) poprzez 

ciąg ”ieszo-jezdny oznaczony na rysunku planu 

symbolem  1KX, 

3) terenu 3MN z ulicy ks. J. Kowalskiego (Z) 

”o”rzez ciąg ”ieszo-jezdny oznaczony na 

rysunku planu symbolem 2KX. 

4Ł źasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 
techniczne– zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi w § 8 

ninie–sze– uchwaJyŁ 

5Ł Śo”uszcza się: 

1) lo—alizac–ę –ednego lub dwóch budyn—ów 
miesz—alnych na –edne– dziaJce budowlane–, 
”rzy zachowaniu ”rze”isów odrębnych, 

2) lo—alizac–ę budyn—ów gos”odarczych i garawy 
indywidualnych, 

3) lo—alizac–ę wbudowanych w —ubaturę 
budyn—ów miesz—alnych i gos”odarczych 
fun—c–i usJugowych i handlowych, ”rzy czym 
”owierzchnia uwyt—owa ”rzeznaczona ”od 
wymienioną dziaJalno`ć nie mowe ”rze—raczać 
50% ”owierzchni uwyt—owe– budyn—ów 
mieszkalnych lub gospodarczych ; 

4) lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury, 

5) sytuowanie budyn—ów gos”odarczych i garawy 
w granicach dziaJe—; 

6) lo—alizac–ę niezbędnych sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

7) zachowanie istnie–ące– zabudowy, 

8) ”odziaJ inny niw o—re`lony na rysun—u ”lanu, 
”od warun—iem, zachowania zasad o—re`lonych 
w §10 ninie–sze– uchwaJyŁ 

6Ł źa—azu–e się: 

1)   lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko oraz 

lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, 

2)   wy—onywania ogrodzeL z zastosowaniem 
”eJnych betonowych ”rzęseJ od strony dróg 
i ciągów ”ieszo-jezdnych). 
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§ 12Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
i warunki zabudowy terenu zabudowy usJugowe– 
oznaczonego na rysunku planu U. 

1. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) dla nowo”ro–e—towanych budyn—ów zachować 
nie”rze—raczalną linię zabudowy 6,0 m od linii 
rozgranicza–ące– drogi wewnętrzne– oznaczone– 
na rysunku planu symbolem KDw; 

2) zachować odlegJo`ć zabudowy i ogrodzeL 
trwaJych co na–mnie– 3,0 m od górne– —ra-wędzi 
brzegu rowu melioracyjnego oznaczonego na 

rysunku planu symbolem Ws; 

3) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosun—u do 
”owierzchni terenu nie wię—sza niw 60%; 

4) udziaJ powierzchni biologicznie czynnej nie 

mnie–szy niw 10% ”owierzchni terenu; 

5) za”ewnić w granicach terenu od”owiednią do 
fun—c–i ilo`ć utwardzonych mie–sc ”osto–owych 
dla samochodów osobowych i cięwarowych, 
lecz nie mnie– niw –edno mie–sce ”ostojowe/50 

m² ”owierzchni uwyt—owe– ”rowadzone– 
dziaJalno`ci usJugowe–Ł 

2. Cechy zabudowy: 

1) wyso—o`ć budyn—ów do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych nie wywsza niw 12,0 m; 

2) geometria dachów: dachy s”adowe o —ątach 
nachylenia ”oJaci dachowych od 10º do 40º; 

3) u—Jad gJówne– —alenicy budyn—ów ”rosto”adJy 
lub równolegJy do linii rozgranicza–ące– drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDw; 

4) ”o—rycie dachów blachą, dachów—ą ceramiczną 
lub materiaJem –ą imitu–ącymŁ 

3Ł ObsJuga —omuni—acy–na terenu z drogi KŚG 
(ulŁ Porąb—i) ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczoną na 
rysunku planu symbolem KDw. 

4Ł źasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 
techniczne– zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi w § 8 

istnie–ące– uchwaJyŁ 

5Ł Śo”uszcza się: 

1) lo—alizac–ę budyn—ów magazynowych, 
administracyjnych i socjalnych oraz wiat 

związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią 
usJugową, 

2) lo—alizac–ę garawy dla samochodów związanych 
z ”rowadzoną dziaJalno`cią usJugową, 

3) lo—alizac–ę urządzeL i sieci infrastru—tury 
technicznej. 

6Ł źa—azu–e się; 

1) lokalizac–i ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o oraz 
lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o,           

2) stosowania –a—o materiaJów wy—oLczeniowych 
elewac–i budyn—ów sidingu oraz blachyŁ 

§ 13Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
warun—i zabudowy terenu wód ”owierzchniowych 
oznaczonego na rysunku planu symbolem Ws: 

1. Zasady zagospodarowania: 

1) zachowanie istnie–ącego rowu –a—o ”owierzchni 
biologicznie czynnej; 

2) teren w pasie linii brzegowe– zagos”odarować 
zielenią trawiastąŁ 

2Ł Śo”uszcza się od”rowadzenie wód 
opadowych z kanalizacji deszczowej zgodnie 

z obowiązu–ącymi w tym za—resie ”rze”isami 
odrębnymiŁ 

3Ł źa—azu–e się realizac–i wszel—ich obie—tów, 
budowli i urządzeL nie związanych z funkcjonowaniem 

rowu za wy–ąt—iem czę`ciowego ”rzy—rycia w celu 
realizac–i —Jad—i dla ”rze–`cia ”ieszegoŁ 

§ 14Ł Ustala się nastę”u–ące ”arametry i zasady 
zagos”odarowania terenów —omuni—ac–i: 

1Ł Śla terenu drogi wewnętrzne– oznaczonego 
na rysunku planu symbolem KDw: 

1)  szero—o`ć drogi w liniach rozgranicza–ących od 
8,0 m do 10,0 m w zalewno`ci od warun—ów 
terenowych i istnie–ącego zainwestowania, 

2)    szero—o`ć –ezdni nie mnie–sza niw  4,5 m, 

3)    plac manewrowy zgodnie z rysunkiem planu, 

4)  w liniach rozgranicza–ących do”uszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, 

2Ł Śla terenów ciągów ”ieszo-jezdnych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KX, 2KX 

ustala się ”arametry i zasady zagos”odarowania: 

1)  szero—o`ć ciągów ”ieszo-jezdnych w liniach 

rozgranicza–ących nie mnie–sza niw 5,0 m; 

2)   do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastru—tury 
technicznej. 

§ 15Ł Śo”uszcza się dotychczasowe 
uwyt—owanie terenów do czasu ich zagos”odarowania 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu. 

§ 16Ł Ustala się staw—ę sJuwącą naliczeniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związ—u z uchwaleniem ninie–szego ”lanu; 

1Ł 15% dla terenów MN 

2. 20% dla terenu U. 

§ 17Ł Wy—onanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi Tyczyna. 

§ 18Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

* zaJączni—a Nr 2 nie ogJasza sięŁ 
 

 

Przewodniczący Rady Mie–s—ie– 
 

Edmund Kalandyk 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—arpackiego Nr 13   - 1069 -  Poz. 298 

 

 
 

 

 

 

 


