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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIX/236/10 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 18 lutego 2010 r. 

 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Romoty, żmina Kalinowo, jest zgodny 

z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego żminy Kalinowo, uchwalonego uchwał> 
Nr XVII/99/2000 Rady żminy Kalinowo z dnia 31 lipca 2000 roku z póan. zm. 

 
2. W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoconego w obrCbie Romoty, żmina Kalinowo, (tj. od dnia 09.11.2009 r. do dnia 07.12.2009 r.) oraz w terminie do dnia 
31.12.2009 r., nie wniesiono uwag do ustaleM przyjCtych w ww. projekcie planu. 

 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Romoty, żmina Kalinowo, nie zawiera 

zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych żminy Kalinowo, st>d tec 
nie wyst>pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
 
 
 
 

876 

UCHWAŁA Nr L/433/2010 

Rady Miejskiej w Mikołajkach 

z dnia 23 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

połoconych przy ul. ŁabCdziej w Mikołajkach. 
 

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, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Mikołajkach, po 
stwierdzeniu zgodnoWci ustaleM planu ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Mikołajki uchwala, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1. Uchwala siC „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
połoconych przy ul. ŁabCdziej w Mikołajkach” zwany dalej 
planem. 

 
§ 2. Zakres i granice planu zostały okreWlone 

w Uchwale XXXIV/256/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. Rady 
Miejskiej w Mikołajkach w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj>cego czCWć gruntów miasta 
Mikołajki. 

 
 

 
§ 3. Uchwalony plan składa siCŚ 

 
  1) z tekstu stanowi>cego treWć niniejszej uchwały, 
 
  2) z rysunku planu w skali 1Ś1000 stanowi>cego 

zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanegoŚ 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej połoconych przy 
ul. ŁabCdziej w Mikołajkach”, 

 
  3) z rozstrzygniCcia w sprawie zgodnoWci planu 

z ustaleniami studium, rozstrzygniCcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygniCcia 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz o sposobach ich 
finansowania stanowi>cych zał>cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne - dotycz>ce całego terenu 
 

§ 4. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
 
  1) przeznaczenie terenów, 
 
  2) zasady obsługi komunikacyjnej terenów, 
 
  3) zasady obsługi terenu w infrastrukturC techniczn>, 
 
  4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wskaaniki 
intensywnoWci zabudowy, 
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  5) zasady i warunki podziału terenów na działki 
budowlane, 

  6) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

 
  1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - nalecy przez to 

rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć caden 
element budynku, w miejscach gdzie nie oznaczono 
linii zabudowy odległoWć od granicy działki nalecy 
przyjmować zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 

 
  2) „obowi>zuj>cej linii zabudowy” - nalecy przez to 

rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, na której 
nalecy sytuować minimum 70% elewacji frontowej 
obiektu bez mocliwoWci jej przekroczenia, liniC tC mog> 
przekraczać balkony, schody zewnCtrzne i okapy 
jednak nie wiCcej nic o 1,5 m, 

 
  3) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które przewaca na 
danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymi, 

 
  4) „przeznaczeniu uzupełniaj>cym” - nalecy przez to 

rozumieć inne rodzaje przeznaczenia nic podstawowe, 
które uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie 
podstawowe - przeznaczenie uzupełniaj>ce moce 
wystCpować ł>cznie lub zamiennie z przeznaczeniem 
podstawowym, 

 
  5) „terenie elementarnym” - nalecy przez to rozumieć 

teren wydzielony lini> rozgraniczaj>c> i oznaczony 
odrCbnym symbolem, 

 
  6) „usługach nieuci>cliwych” - nalecy przez to rozumieć 

działalnoWć produkcyjn> lub usługow> nie zaliczan> do 
przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu przepisów 
odrCbnych, której ewentualna uci>cliwoWć nie moce 
wykraczać poza granice działki, 

 
  7) „wskaaniku zabudowy” - nalecy przez to rozumieć 

stosunek ł>cznej powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków do powierzchni działki budowlanej. 

 
§ 6. 1. Na rysunku planu przyjmuje siC nastCpuj>ce 

oznaczenia graficzne jako obowi>zuj>ceŚ 
 
  1) granice obszaru opracowania planu, 
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania, 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenówŚ MN, MU, KŹ, 
 
  4) linie zabudowy, 
 

2. NastCpuj>ce oznaczenia mog> podlegać niewielkim 
zmianom: 
 
  1) oznaczenia liniowe urz>dzeM infrastruktury technicznej 

okreWlaj>ce ich orientacyjny przebieg do uWciWlenia 
w projektach budowlanych, 

 
  2) linie wewnCtrznego podziału mog>ce podlegać 

niewielkim zmianom wynikaj>cym z uwarunkowaM 
terenowych. 

 
§ 7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania 

na całym obszarze objCtym planemŚ 
 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okreWlone poprzez ustalenie parametrów 
i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla poszczególnych 
terenów elementarnych, 

 
  2) ustala siC zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych za wyj>tkiem obiektów zaplecza budowy, 
 
  3) ustala siC tymczasowy sposób zagospodarowania 

terenu zgodny z obecnym sposobem wykorzystania - 
jako tereny rolne, 

 
  4) w granicach planu nie wyznacza siC terenów 

wymagaj>cych zgodnie z przepisami o gospodarce 
nieruchomoWciami procedury scalenia i podziału. 

 
2. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

przedsiCwziCć zaliczanych do mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu przepisów 
o ochronie Wrodowiska z wyj>tkiem urz>dzeM 
infrastruktury technicznej i komunikacji, 

 
  2) dla całego terenu ustala siC dopuszczalny poziom 

hałasu w Wrodowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami prawa ochrony 
Wrodowiska, 

 
  3) wprowadza siC na całym obszarze objCtym 

opracowaniem zakaz stosowania ogrodzeM wycszych 
nic 1,8 m, ogrodzeM pełnych oraz ogrodzeM 
wykonanych z prefabrykowanych elementów 
celbetowych. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kulturyŚ teren objCty granicami planu nie 
podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
4. Zasady wyposacenia terenu w infrastrukturC 

techniczn>Ś 
 
  1) ustala siC zasadC prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczaj>cych dróg o ile na 
rysunku planu nie został pokazany inny przebieg, 

 
  2) zaopatrzenie w wodC ustala siC z projektowanej sieci 

wodoci>gowej z wł>czeniem do istniej>cej sieci 
miejskiej na zasadach uzgodnionych z zarz>dc> sieci, 

 
  3) odprowadzenie Wcieków sanitarnych nastCpować 

bCdzie poprzez projektowan> sieć kanalizacji 
sanitarnej do istniej>cej miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej i dalej do oczyszczalni Wcieków 
z wykluczeniem rozwi>zaM przejWciowych w postaci 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni Wcieków, 
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  4) wody opadowe na terenach przeznaczonych pod 

zabudowC nalecy odprowadzić w granicach własnych 
działki, z terenów dróg, parkingów i placów 
o nawierzchni nieprzepuszczalnej wody odpadowe 
nalecy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej, 

 
  5) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś w celu zaopatrzenia 

terenu zainwestowania w energiC elektryczn> nalecy 
wybudować sieć energetyczn> niskiego napiCcia 
(podziemn>) i wł>czyć j> do istniej>cej lub projektowanej 
stacji transformatorowej, sieć energetyczn> nalecy 
prowadzić jako podziemn> w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg z lokalizacj> szafek zł>czeniowo - pomiarowych na 
granicy z działk> budowlan>ś 

 
  6) zaopatrzenie w gaz: zgodnie z warunkami dysponenta 

sieci, 
 
  7) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła 

z wył>czeniem systemów wysokoemisyjnych, 
 
  8) gromadzenie odpadów stałych nastCpować bCdzie 

zgodnie z zasadami okreWlonymi w gminnym 
programie gospodarki odpadami - nie dopuszcza siC 
utylizacji i składowania odpadów w granicach 
własnych działki. 

 
5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenuŚ 

 
  1) podstawow> sieć komunikacyjn> na danym terenie 

stanowi projektowana droga publiczna gminna 
oznaczona symbolami KŹ.01 ł>cz>ca tereny 
zabudowy z ulic> ŁabCdzi>, 

 
  2) ustala siC obsługC komunikacyjn> poszczególnych 

terenów z projektowanych dróg publicznych 
oznaczonych symbolem KD. 

 
6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej: 
 
  1) realizacja zbiorczej sieci wodoci>gowej 

i kanalizacyjnej, 
 
  2) wyznaczenie i urz>dzenie dróg gminnych. 
 

7. W granicach planu nie wystCpuj> wymagania 
wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

 
8. W granicach planu nie wystCpuj> inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów o rócnej 

funkcji lub rócnym sposobie zagospodarowania 
 

§ 8. Źla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi ustala siC nastCpuj>ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol 
przeznaczenia 

terenu 

Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

1 2 
MU.01 
MU.02 

Tereny zabudowy mieszkalno - usługowej  
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa 
Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ usługi nieuci>cliwe 
realizowane jako wbudowane lub w osobnym 
budynku, zabudowa gospodarcza lub garacowa. 
1) zasady i warunki podziałuŚ zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku planu - minimalna 
powierzchnia działki budowlanej 900 m2

, 
2) maksymalna wysokoWć zabudowy - 
2 kondygnacje  
     nadziemne, w tym ucytkowe poddasze, jednak 

nie wiCcej nic 10 m, 
 3) nieprzekraczalna i obowi>zuj>ca linia zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 
4) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu 

połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte 
dachówk> ceramiczn> lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, 

5) wysokoWć budynku gospodarczego lub garacu 
wolnostoj>cego nie wiCksza nic 6 m - geometriC 
dachu nalecy kształtować w nawi>zaniu do 
budynku głównego, 

6) wskaanik zabudowy nie wiCkszy nic 0,40, 
7) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 40 % 

powierzchni działki budowlanej jako biologicznie 
czynnej, 

8) dojazd do wydzielonych działek z drogi 
oznaczonej symbolem KD.01 lub KD.03. 

 
MN.01 
MN.02 
MN.03 
MN.04 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej 
1) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na 

jednej działce budowlanej, dopuszcza siC 
lokalizacjC wolnostoj>cego budynku 
gospodarczego lub garacu, 

2) zasady i warunki podziału zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu - minimalna 
powierzchnia działki budowlanej 800 m2

, 
3) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 

mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne, 
w tym ucytkowe poddasze, jednak nie wiCcej nic 
9 m, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 
- 6,0 m od linii rozgraniczaj>cej pas drogowy, 

5) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu 
połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 
stopni, kryte dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniach 
czerwieni, 

6) wysokoWć budynku gospodarczego lub garacu 
wolnostoj>cego nie wiCksza nic 6 m - geometriC 
dachu nalecy kształtować w nawi>zaniu do 
budynku mieszkalnego, 

7) wskaanik zabudowy nie wiCkszy nic 0,35, 
8) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 50 % 

powierzchni działki budowlanej jako biologicznie 
czynnej. 

KD.01 Teren drogi publicznej 
1) droga w klasie technicznej D - dojazdowej. 
2) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych - 

10,0 m, 
3) minimalna szerokoWć jezdni 5,5 m, 
4) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM i sieci 

infrastruktury technicznej. 
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KD.02 Teren przewidziane na poszerzenie istniej>cej 
drogi publicznej 
1) docelowo droga w klasie technicznej D - 

dojazdowej. 
2) ł>czna szerokoWć drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych - 10,0 m, 
3) minimalna szerokoWć jezdni 5,5 m, 
4) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM i sieci 

infrastruktury technicznej. 
 

KD.03 Teren przewidziane na poszerzenie istniej>cej 
drogi publicznej 
1) docelowo droga w klasie technicznej L - lokalnej. 
2) ł>czna szerokoWć drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych - 20,0 m, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej lub 

pieszej, 
4) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM i sieci 

infrastruktury technicznej. 

 
 
 
 
 
 

Rozdział III 
Przepisy koMcowe 

 
§ 9. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w nastCpuj>cej wysokoWciŚ 
 

Przeznaczenie terenu Stawka w % 
MN, MU 30 % 

KD nie stosuje siC 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Miasta Mikołajki. 
 

§ 11. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 

Sławomir żawliMski 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały nr L/433/2010 
Rady Miejskiej w Mikołajkach 
z dnia 23 lutego 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały nr L/433/2010 
Rady Miejskiej w Mikołajkach 
z dnia 23 lutego 2010 r. 

 
 

I. RozstrzygniCcie dotycz>ce zgodnoWci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium: 
 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej połoconych przy ul. 

ŁabCdziej w Mikołajkach. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635), stwierdza siC zgodnoWć „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej połoconych przy ul. ŁabCdziej w Mikołajkach” ze Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Mikołajki. 
 
 

II. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: 
 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej połoconych przy ul. 

ŁabCdziej w Mikołajkach. 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635), termin wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej połoconych przy ul. ŁabCdziej w Mikołajkach” wyznaczono do dnia 17 wrzeWnia 2009 r. W 
wyznaczonym terminie nie wpłynCły cadne uwagi do projektu planu. 
 
 

III.  RozstrzygniCcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminyŚ 
 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej połoconych przy ul. 

ŁabCdziej w Mikołajkach. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635) rozstrzyga siC o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy ujCtych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
połoconych przy ul. ŁabCdziej w Mikołajkach” w sposób nastCpuj>cyŚ  
 
  a) zadania zapisane w ustaleniach planu zostan> wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta i gminy 

Mikołajki i zrealizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w WPI;  
 
  b) finansowanie zadaM zapisanych w ustaleniach planuŚ budcet gminy oraz ze Wrodki zewnCtrzneś  
 
  c) nalecy podj>ć działania na rzecz pozyskania Wrodków pomocowych na realizacjC inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


