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§ 17 

1. Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby 
przebywające na terenie cmentarza zobowiąza-
ne są do stosowania sić do zaleceń i informacji 
administratora cmentarza umieszczanych na 
tablicach informacyjnych na cmentarzu. 

2. Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany 
jest do stałego utrzymania czystości i porządku 
tego miejsca oraz terenu przyległego. 

§ 18 

Z uwagi na konfiguracjć terenów cmentarza ko-
munalnego i stary drzewostan przebywanie na 
cmentarzach w czasie wystćpowania zjawisk at-
mosferycznych jak: wichura, gołoledŝ, śnieżyce, 
burze itp. wymaga zachowania szczególnej ostroż-
ności. 

§ 19 

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego 
Regulaminu administratorowi cmentarza komu-
nalnego przysługują uprawnienia wynikające z 
przepisów szczególnych regulujących poszczegól-
ne rodzaje naruszeń. 

§ 20 

1. Na terenie cmentarza komunalnego obowiązuje 
Regulamin Cmentarny bćdący wyciągiem z ni-
niejszego Regulaminu określający przepisy po-
rządkowe dla osób korzystających z cmentarza. 

2. Zakład jest zobowiązany do wywieszenia treści 
Regulaminu Cmentarnego na tablicach infor-

macyjnych przy głównych wejściach na teren 
cmentarzy komunalnych.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w mniejszym Re-
gulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązu-
jącego prawa, a w szczególności: 
– Ustawa: Prawo ochrony środowiska, 
– Ustawa o ochronie przyrody, 
– Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 
– Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, 
– Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki 
Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, 
prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu 
zmarłych. 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Mieroszowa. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 
NR 233/XL/09 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jednostki strukturalnej Pakoszów w Piechowicach – obszar 
 planistyczny „A”  

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, 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 591, ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Pie-
chowice nr 168/XXXI/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przystąpie-
nia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jednostki strukturalnej Pakoszów, ze zmianami, po stwierdzeniu 
zgodności przyjćtych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice, Rada 
Miasta Piechowice uchwala, co nastćpuje: 
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R O Z D Z I A Ł   1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jednostki strukturalnej Pako-
szów w Piechowicach − obszar planistyczny 
„A”. 

2. Granice obszaru objćtego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi czćściami planu są nastćpujące 
załączniki: 
1) załącznik nr 1 − rysunek planu sporządzony 

na mapie w skali 1:2000,  
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnićcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania − usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka A 
oraz rysunek planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka B 
oraz rysunek planu, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego oraz zasad kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaŝni-
ków kształtowania i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linii za-
budowy, gabarytów obiektów, wskaŝników in-
tensywności zabudowy oraz wymagań doty-
czące zastosowania szczególnych rozwiązań 
architektonicznych i przestrzennych – ustale-
nia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka C oraz 
rysunek planu, 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 5, rubryka D oraz ry-
sunek planu, 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objćtych planem 
miejscowym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera § 5, rubryka E oraz rysunek planu, 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazów zabudowy – ustalenia w tym 
zakresie zawiera § 5, rubryki B, C i D, 

7) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, 
rubryka F, 

8) wymagań wynikających z kształtowania prze-
strzeni publicznych − ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 5, rubryka C, § 6, 

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 6 oraz rysunek planu, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 7 oraz rysunek pla-
nu, 

11) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 8. 

§ 3 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie − należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego jed-
nostki strukturalnej Pakoszów w Piechowicach 
– obszar planistyczny „A”, 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu − należy 
przez to rozumieć  przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać sić dominu-
jącą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą sić 
elementy zagospodarowania bezpośrednio 
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu, 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu − nale-
ży przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-
że być realizowane jako uzupełnienie przezna-
czenia podstawowego i przy uwzglćdnieniu 
dodatkowych warunków, o ile stanowią tak 
przepisy szczegółowe niniejszej uchwały, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
odrćbniony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi oraz symbolem literowym i nu-
merem, 

5) obowiązującej linii rozgraniczającej − należy 
przez to rozumieć linić rozgraniczającą tereny, 
tożsamą z granicą istniejącego lub projekto-
wanego podziału geodezyjnego, której prze-
bieg oznaczony na rysunku planu ma charak-
ter wiążący i nie może ulegać przesunićciu, 

6) orientacyjnej linii rozgraniczającej − należy 
przez to rozumieć linić rozgraniczającą tereny, 
tożsamą z granicą istniejącego lub projekto-
wanego podziału geodezyjnego, której prze-
bieg określony na rysunku planu może podle-
gać modyfikacjom. O ile ustalenia szczegóło-
we i indywidualne nie stanowią inaczej, orien-
tacyjne linie rozgraniczające mogą być prze-
suwane w zakresie 5,00 m, jednak pod warun-
kiem, że nie spowoduje to naruszenia ustaleń 
dotyczących minimalnej szerokości ciągów 
komunikacyjnych. O ile przepisy szczegółowe 
i indywidualne nie stanowią inaczej, przesu-
nićcie orientacyjnej linii rozgraniczającej po-
woduje równoczesne odpowiednie przesunić-
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cie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyzna-
czonych równolegle do tej linii, 

7) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieć obszary o szczególnym znaczeniu dla za-
spokojenia potrzeb mieszkańców i użytkowni-
ków terenu objćtego planem, w obrćbie któ-
rych wprowadza sić regulacje wynikające 
z rozp. MI z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu planu zago-
spodarowania przestrzennego, 

8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linić, wzdłuż której wymaga sić  
usytuowania budynku. O ile ustalenia szcze-
gółowe nie stanowią inaczej, przekroczenie 
obowiązującej linii zabudowy elementami wy-
stroju elewacji jest dopuszczalne w zakresie 
maksimum. 1,5 m i na długości maks. 25% 
ściany sytuowanej wzdłuż obowiązującej linii 
zabudowy. W przypadku linii zabudowy pro-
wadzonej po łuku – wymaga sić usytuowania 
na niej skrajnych  naroży budynku. Obowiązu-
jące linie zabudowy nie dotyczą obiektów go-
spodarczych i garaży. Jeżeli ustalenia szczegó-
łowe i indywidualne dopuszczają lokalizacjć 
tego typu zabudowy i nie określają dodatko-
wych wymagań, to oznacza, że obiekty te na-
leży sytuować w głćbi działek,  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić, która nie może być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku, za 
wyjątkiem dopuszczeń analogicznych jak dla 
obowiązującej linii zabudowy oraz ustaleń 
szczegółowych. Na terenach, na których usy-
tuowanie zabudowy regulują nieprzekraczalne 
linie zabudowy, a ustalenia szczegółowe i in-
dywidualne dopuszczają lokalizacjć garaży 
i obiektów gospodarczych i nie określają do-
datkowych wymagań,  to oznacza, że obiekty 
te należy sytuować w głćbi działek,  

10) zabudowie do zachowania − należy przez to 
rozumieć oznaczone na rysunku planu obiek-
ty, wobec których plan akceptuje trwałą adap-
tacjć w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej. Obiekty te mogą  także podle-
gać przebudowie, modernizacji bądŝ wymia-
nie zgodnie z  ustalonymi w planie wymaga-
niami przestrzennymi, 

11) zabudowie do możliwego zachowania − nale-
ży przez to rozumieć nieoznaczone na rysunku 
planu obiekty, których zachowanie nie kolidu-
je z ustaleniami planu. Zachowanie bądŝ li-
kwidacja tej zabudowy  jest uzależniona od 
woli władającego terenem, bądŝ  niezależnych 
od planu decyzji administracyjnych. Obiekty te 
winny być brane pod  uwagć przy rozpatry-
waniu wskaŝników urbanistycznych określo-
nych planem, 

12) zabudowie do likwidacji – należy przez to ro-
zumieć obiekty kolidujące z ustaleniami planu, 
które winny ulec likwidacji w ramach realizacji 
planu. Wyklucza sić etapowanie inwestycji 
w sposób pozwalający na zachowanie zabu-
dowy do likwidacji w poszczególnych rozpa-
trywanych etapach, 

13) wskaźniku intensywności zabudowy − należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-

nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych obiektów zlokalizowanych 
w obrćbie działki do powierzchni tej działki. 
Jeżeli plan ustala zakaz podziału terenu, 
wskaŝnik intensywności zabudowy odnosi sić 
do całego terenu. Wyklucza sić etapowanie 
inwestycji w sposób niespełniający wymagań 
dotyczących intensywności  zabudowy w po-
szczególnych rozpatrywanych etapach, 

14) wskaźniku zabudowy działki − należy przez to 
rozumieć: 
a) wartość stanowiącą stosunek powierzchni 

zabudowy stałych obiektów zlokalizowa-
nych w obrćbie działki do powierzchni tej 
działki, o ile wartość wskaŝnika podano 
w postaci ułamka dziesićtnego (lub dwóch 
ułamków ustalających przedział dopusz-
czalnych wartości), 

b) wielkość powierzchni zabudowy w m2, je-
żeli wartość wskaŝnika podano w postaci 
dwu- lub trzycyfrowej liczby całkowitej (lub 
dwóch liczbach określających przedział do-
puszczalnych wartości).   

Jeżeli plan ustala zakaz podziału terenu, 
wskaŝnik zabudowy działki odnosi sić do całe-
go terenu. Wyklucza sić etapowanie inwestycji 
w sposób niespełniający wymagań dotyczą-
cych wskaŝnika zabudowy działki w poszcze-
gólnych rozpatrywanych etapach. 

15) wysokości zabudowy − należy przez to rozu-
mieć wysokość wyrażoną w metrach, mierzo-
ną w linii frontowej elewacji od średniej rzćd-
nej terenu (w odniesieniu do gruntu rodzime-
go) i odnoszącą sić do: 
a) kalenicy obiektu w wypadku dachu stro-

mego, 
b) pełnej wysokości obiektu w wypadku da-

chu płaskiego, 
Od określonej w ustaleniach szczegółowych 
i indywidualnych niniejszej uchwały wysoko-
ści zabudowy można odstąpić na rzecz dosto-
sowania sić do wysokości zabudowy istnieją-
cej w przypadku rozbudowy obiektu  istnieją-
cego wskazanego do zachowania lub dobu-
dowy do niego nowej kubatury. 
Przekroczenie ustalonej wysokości zabudowy 
dominantami lub akcentami architektonicz-
nymi jest dopuszczalne o maksimum 2,00 m. 

16) dachu symetrycznym − należy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci oraz kalenicy biegnącej w osi głównej bry-
ły budynku, 

17) kącie nachylenia połaci – należy przez to ro-
zumieć kąt mieszczący sić w zakresie ustalo-
nym w planie, jednakowy dla poszczególnych 
elementów budynku, 

18) wymaganym przebiegu kalenicy – należy 
przez to rozumieć określony na rysunku planu 
kierunek przebiegu kalenicy dachu w czćści 
przekrywającej główną bryłć budynku, 

19) terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej − należy przez to rozumieć funkcjć te-
renów i obiektów pełniących, przeznaczonych 
bądŝ mogących pełnić funkcjć mieszkaniową 
o charakterze jednorodzinnym w rozumieniu 
przepisów szczególnych,  
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20) terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – należy przez to rozumieć funkcjć te-
renów i obiektów pełniących, przeznaczonych 
bądŝ mogących pełnić funkcjć mieszkaniową 
o charakterze wielorodzinnym i mieszkalnic-
twa zbiorowego, w rozumieniu przepisów 
szczególnych, 

21) terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieć funkcjć terenów i obiektów służą-
cych działalności z zakresu:  
a) handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dażowej nieprzekraczającej  2000m2, 
b) gastronomii, 
c) ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, 
d) działalności biurowej, administracji i zarzą-

dzania,  
e) ubezpieczeń i finansów, 
f) poczty i telekomunikacji, 
g) oświaty i nauki, 
h) opieki społecznej, 
i) kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki, 
j) sportu i rekreacji,  
k) turystyki, agroturystyki i hotelarstwa, 
l) projektowania i pracy twórczej, 
m) drobnych usług rzemieślniczych takich jak 

usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze 
oraz drobne usługi naprawcze sprzćtu co-
dziennego użytku z wyłączeniem napraw 
samochodów i motocykli w warsztatach 
mieszczących wićcej niż 2 stanowiska na-
prawcze, 

o ile z ustaleń szczegółowych niniejszej 
uchwały nie wynika inaczej, 

22) terenach zabudowy usługowej z zielenią to-
warzyszącą – należy przez to rozumieć tereny 
zabudowy usługowej, wymienione w punkcie 
22 ppkt b, c, g−l, w obrćbie których minimum 
50% powierzchni działki stanowi zieleń urzą-
dzoną,  

23) terenach usług sportu i rekreacji – należy 
przez to rozumieć tereny kubaturowych i tere-
nowych obiektów służących uprawianiu spor-
tu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce 
i krajoznawstwu, w tym stanowiące bazć noc-
legową i gastronomiczną, wraz z funkcjami 
uzupełniającymi pozwalającymi na prawidło-
wą organizacjć działalności podstawowej 
i obsługć użytkowników,  

24) obszarze zorganizowanej działalności inwe-
stycyjnej – należy przez to rozumieć obszar, 
na którym warunkiem wprowadzenia nowej 
zabudowy jest opracowanie projektu zago-
spodarowania terenu zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane, obejmującego cały 
oznaczony na rysunku planu obszar,   

25) strefie lokalizacji zabudowy – należy przez to 
rozumieć obszar, w którym ustala sić lokaliza-
cjć obiektów kubaturowych oraz zainwesto-
wania towarzyszącego. Na terenach, na któ-
rych wyznaczono strefy lokalizacji zabudowy, 
poza tymi strefami mogą być lokalizowane 
wyłącznie: 
a) obiekty małej architektury,  
b) ciągi piesze,  
c) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyj-

ne,  

d) niezbćdne dojazdy do stref lokalizacji za-
budowy, 

e) niekubaturowe sieci i urządzenia infrastruk-
tury technicznej, 

f) zbiorniki wodne o funkcji rekreacyjnej, 
26) nośniku reklamowym – należy przez to rozu-

mieć wolno stojące, trwale związane z grun-
tem urządzenia reklamowe i tablice informa-
cyjne, niepełniące równocześnie innych funk-
cji, 

27) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć 
stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 4 

1. Nastćpujące oznaczenia na rysunku planu są 
ustaleniami obowiązującymi: 

1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania,  

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, z zastrzeżeniem 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

3) przeznaczenie terenów − wyrażone na ry-
sunku planu symbolami literowymi i nu-
merami wyróżniającymi poszczególne te-
reny,  

4) oznaczenia dotyczące kategoryzacji ele-
mentów układu komunikacji kołowej − 
funkcje i standardy techniczne dróg, ulic 
i ciągów pieszo-rowerowych, 

5) wymagania dotyczące synchronizacji wjaz-
dów na tereny z osiami skrzyżowań, 

6) oznaczenia dotyczące kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów: 
a) oznaczenia wskazujące zabudowć do 

zachowania, 
b) obowiązujące linie zabudowy, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
d) strefy lokalizacji zabudowy, 
e) wymagany układ kalenic, 

7) granice obszarów zorganizowanej działal-
ności inwestycyjnej, 

8) projektowane granice działek, z zastrzeże-
niem ustaleń szczegółowych niniejszej 
uchwały, 

9) obszar wyłączony z zabudowy zagrodowej, 
10) granica strefy ścisłej ochrony konserwator-

skiej, 
11) granica planu, rozumiana jako tożsama 

z przyległymi do niej liniami rozgraniczają-
cymi. 

2. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące: 
1) obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
2) obiektów wskazanych do objćcia ochroną 

poprzez wpis do ewidencji zabytków, 
3) stanowiska archeologicznego, 
4) cennych drzew wskazanych do objćcia 

ochroną, 
5) zespołów zadrzewień wskazanych do za-

chowania, 
6) postulowanej lokalizacji szpalerów drzew 

lub krzewów, 
7) lokalizacji mostów, kładek związanych 

z wjazdami na posesje lub tereny, 
8) granicy terenu zamknićtego, 
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9) orientacyjnego zasićgu obszarów ograni-
czonego użytkowania związanych z liniami 
elektroenergetycznymi, 

10) strefy kontrolowanej gazociągu podwyż-
szonego średniego lub wysokiego ciśnie-
nia, 

mają charakter informacyjny i mogą podlegać 
modyfikacjom wynikającym opracowań bran-
żowych lub właściwych w ich przedmiocie de-
cyzji administracyjnych. 

3. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące 
przebiegów magistralnych sieci infrastruktury 
technicznej, w tym propozycje ich przełożenia, 
mogą podlegać modyfikacjom określonym 
w § 7 niniejszej uchwały.  

R O Z D Z I A Ł   2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 5 

1. Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla tere-
nów położonych w obszarze objćtym planem 

zawierają poniższe tabele. W rubryce „oznacze-
nie terenu” zamieszczono informacjć, których 
terenów ustalenie dotyczy. Ustalenia szczegó-
łowe odnoszą sić do wszystkich terenów, na-
tomiast ustalenia indywidualne wyłącznie do 
terenów, których numer podano w tabeli. Jeżeli 
w ustaleniach indywidualnych teren nie został 
zamieszczony, oznacza to, że plan nie wprowa-
dza dla tego terenu ustaleń indywidualnych. Je-
żeli w obszarze objćtym planem wystćpuje tyl-
ko jeden teren określonej funkcji, to tabela za-
wiera tylko ustalenia indywidualne odnoszące 
sić do tego terenu. 
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Ustalenia szczegółowe i  indywidualne dla terenów M,U: 
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§ 8 

Ustala sić stawkć procentową, służąca naliczeniu 
opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysokości: 
0% − na terenach komunalnych i terenach prze-
znaczonych pod układ komunikacyjny. 
30% − na pozostałych terenach. 

R O Z D Z I A Ł   III 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Piechowice. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA 

 
HALINA WIECZOREK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta 
Piechowice nr 233/XL/09 z dnia 
30 kwietnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta 
Piechowice nr 233/XL/09 z dnia 
30 kwietnia 2009 r. 
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