
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/113/12 

RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa. 

Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej – działka numer ewidencyjny 412  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N12.4131.120.2012.BSZ2 z dnia 23 maja 2012 r. do WSA we Wro-

cławiu na §9 pkt 2; § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2) 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmia-

nami) i art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmia-

nami), oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej 

w Ścinawie nr IV/28/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miasta Ścinawa, po stwierdzeniu, że zmiana planu nie 

narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Ścinawa zatwierdzonego uchwałą nr LXXI/331/2009 

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 września 2009 r., 

uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścina-

wa, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/273/2005 Rady 

Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 czerwca 2005 roku 

z późniejszymi zmianami, zwaną dalej planem.  

2. Plan obejmuje działkę numer ewidencyjny 412 

zlokalizowaną przy ulicy Zjednoczenia w obrębie 

miasta Ścinawa.  

3. Granice obowiązywania planu określa rysunek 

w skali 1 : 1000, zwany dalej rysunkiem planu, sta-

nowiący załącznik nr 1.  

4. Integralnymi częściami uchwały są załączniki:  

1) część graficzna − rysunek planu w skali 1 : 1000 – 

załącznik nr 1;  

2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Ścinawie 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy-

łożonego do publicznego wglądu projektu planu 

miejscowego – załącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Ścinawie 

w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.  

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest przeznaczenie tere-

nów zieleni parkowej pod lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługo-

wej.  

2. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art.15, ust. 2 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o:  

1) planie − należy przez to rozumieć zmianę miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go, o której mowa w §1 niniejszej uchwały;  

2) uchwale − należy przez to rozumieć niniejszą 

Uchwałę Rady Miejskiej w Ścinawie;  

3) rysunku planu − należy przez to rozumieć gra-

ficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały;  

4) obszarze − należy przez to rozumieć cały obszar 

objęty planem, w granicach przedstawionych na 

rysunku planu;  

5) terenie jednostki – należy przez to rozumieć 

część obszaru wydzieloną na rysunkach planu li-
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niami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem 

funkcji i numerem;  

6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 

linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie 

przeznaczeniu (użytkowania, funkcji ) lub róż-

nym sposobie zagospodarowania terenu;  

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 

rozumieć przeznaczenie, które w wyniku realiza-

cji planu musi przeważać na danym terenie wy-

znaczonym liniami rozgraniczającymi;  

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 

rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przezna-

czenia, które uzupełniają lub wzbogacają prze-

znaczenie podstawowe;  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy − należy przez 

to rozumieć linię określającą maksymalny zasięg 

usytuowania na terenie jednostki wszelkich do-

puszczonych w planie nadziemnych części bu-

dynków i budowli (w rozumieniu prawa budow-

lanego) chyba, że ustalenia szczegółowe planu 

stanowią inaczej; nieprzekraczalne linie zabudo-

wy nie dotyczą: okapów, gzymsów, balkonów, 

tarasów, galerii, schodów zewnętrznych, werand, 

wykuszy, zadaszeń nad wejściami do budynków, 

elementów odwodnienia, zdobień elewacji 

i innych podobnych elementów budynków oraz 

nie ograniczają lokalizacji takich obiektów jak: 

ogrodzenia, drogi, dojazdy, parkingi terenowe, 

chodniki, dojścia oraz liniowe elementy sieci 

technicznych i uzbrojenia terenu;  

10) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 

przez to rozumieć wyrażony w procentach stosu-

nek powierzchni zabudowy liczonej w zewnętrz-

nym obrysie ścian na styku z powierzchnią terenu 

do powierzchni działki lub terenu, na którym 

usytuowane są budynki;  

11) zabudowie – należy przez to rozumieć wszelkie 

obiekty budowlane, w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego z wyłączeniem: dróg, chod-

ników, parkingów terenowych, liniowych ele-

mentów oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, pomników, wolno stojących – trwale 

związanych z gruntem urządzeń reklamowych 

oraz obiektów małej architektury;  

12) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – nale-

ży przez to rozumieć budynek mieszkalny jedno-

rodzinny (w rozumieniu przepisów odrębnych) 

lub zespół takich budynków wraz z przeznaczo-

nymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin 

budynkami garażowymi, gospodarczymi, zielenią 

towarzyszącą i powierzchniami utwardzonymi;  

13) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozu-

mieć usługi służące zaspokojeniu podstawowych 

potrzeb ludności i nie wytwarzające dóbr mate-

rialnych, których oddziaływanie nie powoduje 

przekroczenia standardów jakości środowiska 

określonych w przepisach odrębnych, poza tere-

nem do którego inwestor posiada tytuł prawny;  

14) zbiorczych sieciach i obiektach infrastruktury – 

należy przez to rozumieć sieci i obiekty związane 

z uzbrojeniem terenu, obsługujące więcej niż 

jedną działkę, dla których w planie nie określa się 

jednoznacznej lokalizacji;  

15) przepisach odrębnych i szczególnych − należy 

przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące 

normy oraz warunki i ograniczenia w dyspono-

waniu terenem wynikające z prawomocnych de-

cyzji administracyjnych.  

§ 4. 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach ob-

szaru objętego planem.  

2. Liczby występujące przed symbolami terenów 

mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.  

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące 

obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) przeznaczenie (funkcja) terenów;  

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;  

5) wymiarowanie w metrach dotyczące linii zabudowy.  

§ 5. Ustala się wydzielenie obszaru objętego pla-

nem jako terenu funkcjonalnego, liniami rozgranicza-

jącymi ściśle określonymi rozdzielającymi tereny 

o różnym sposobie użytkowania – linie rozgraniczają-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania.  

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN,U, ustala się jako przeznaczenie pod-

stawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usługowej.  

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się 

lokalizację:  

1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych;  

2) wolno stojących budynków usługowych lub lokali 

usługowych wbudowanych w budynku mieszkal-

nym.  

3. Dopuszcza się wspólne lub samodzielne wystę-

powanie funkcji podstawowych.  

4. Ustala się prowadzenie działalności usługowej 

w zakresie: handlu, gastronomii, ochrony zdrowia 

i oświaty oraz innych usług nieuciążliwych, spełniają-

cych warunki § 8 pkt 8 i 9.  

5. Na terenach o którym mowa w ust. 1 ustala się 

przeznaczenie dopuszczalne – dopuszcza się lokaliza-

cję:  

1) budynków garażowych, gospodarczych i garażo-

wo-gospodarczych;  

2) obiektów małej architektury;  

3) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;  
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4) urządzonej zieleni towarzyszącej;  

5) ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,2 m o for-

mie zharmonizowanej z charakterem budynków.  

6. Ustala się następujące warunki, zasady 

i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenu:  

1) lokalizacja zabudowy w stosunku do granic działek 

− nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m, wg ry-

sunku planu;  

2) obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej:  

a) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 

dwie, w tym poddasze użytkowe,  

b) maksymalna wysokość budynku liczona od 

średniego poziomu otaczającego terenu:  

− 10,00 m do najwyższego punktu przekrycia 

dachu stromego,  

− 5,00 m do dolnej krawędzi okapu lub gzym-

su przy dachu stromym,  

c) dachy strome, dwu- lub wielospadowe, syme-

tryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 

od 30˚ do 45˚.  

3) obowiązująca forma zabudowy garażowej, gospo-

darczej i garażowo-gospodarczej:  

a) budynki garażowe, budynki gospodarcze i bu-

dynki garażowo-gospodarcze wbudowane, do-

budowane lub wolnostojące zlokalizowane 

w poziomie otaczającego terenu,  

b) ilość kondygnacji − maksymalnie jedna kondy-

gnacja nadziemna,  

c) maksymalna wysokość budynku liczona od 

średniego poziomu otaczającego terenu:  

− 6,00 m do najwyższego punktu przekrycia 

dachu stromego,  

− 3,50 m do dolnej krawędzi okapu lub gzym-

su przy dachu stromym,  

d) architektura obiektów towarzyszących powinna 

być zharmonizowana z zabudową mieszkanio-

wą lub usługową.  

7. Maksymalny wskaźnik zabudowy działki:  

1) 30% powierzchni działki dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej;  

2) 40% powierzchni działki dla zabudowy usługowej 

wolno stojącej i zabudowy mieszkaniowej z wbu-

dowanymi lokalami usługowymi;  

8. Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej:  

1) 60% powierzchni działki dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej;  

2) 40% powierzchni działki dla zabudowy usługowej 

wolno stojącej i zabudowy mieszkaniowej z wbu-

dowanymi lokalami usługowymi.  

9. Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących 

dróg wg rysunku planu.  

10. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 

w granicach własnej działki w ilości określonej  

w § 14 pkt 2.  

§ 7. Na obszarze objętym planem kształtowanie 

i ochronę ładu przestrzennego należy realizować po-

przez:  

1) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wyzna-

czonych ramach przypisanych dla terenu jednost-

ki;  

2) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

gabarytów obiektów i wielkości powierzchni za-

budowy.  

§ 8. Ustala się następujące warunki zagospodaro-

wania terenów wynikające z zasad ochrony środowi-

ska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) należy zachować istniejące zadrzewienia. Dopusz-

cza się jedynie wycinkę sanitarną drzew, po uzy-

skaniu stosownych, wymaganych prawem zezwo-

leń;  

2) na terenach zainwestowanych i planowanych do 

zainwestowania nakazuje się pozostawienie po-

wierzchni biologicznie czynnych w wielkościach 

określonych w §6 ust.8;  

3) warstwa próchniczna gleby z terenów przeznaczo-

nych pod trwałą zabudowę musi zostać zdjęta 

i rozplanowana w obrębie obszaru objętego planem 

lub wykorzystana na innych, wskazanych przez 

służby gminne, terenach np. wymagających rekul-

tywacji;  

4) masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowa-

dzonych prac budowlanych, należy w pierwszej 

kolejności zagospodarować na obszarze planu, a w 

przypadku braku takiej możliwości, urobek wywo-

zić na miejsce wskazane przez służby gminne;  

5) na obszarze objętym planem ustala się zasady 

prowadzenia gospodarki odpadami stałymi:  

a) wprowadza się zasadę zorganizowanego syste-

mu gromadzenia i zagospodarowania odpadów,  

b) ustala się czasowe gromadzenie odpadów 

w indywidualnych zamykanych pojemnikach, 

zlokalizowanych w granicach własnych dzia-

łek,  

c) odpady niebezpieczne gromadzone być muszą 

w osobnych, szczelnych i odpowiednio ozna-

kowanych pojemnikach wykonanych z materia-

łów nie reagujących z gromadzonymi odpada-

mi. Ich lokalizacja wykluczać musi dostęp osób 

postronnych,  

d) ustala się obowiązek segregacji powstających 

odpadów,  

e) w celu dalszej przeróbki odpadów − odzysku 

lub unieszkodliwiania, ustala się ich wywóz po-

za obszar objęty planem, przez odpowiednie 

wyznaczone do tego celu podmioty posiadające 

stosowne, przewidziane prawem zezwolenia;  

6) na obszarze objętym planem gospodarkę ściekową 

prowadzić zgodnie z ustaleniami § 15 pkt 2;  

7) działalność usługowa prowadzona na obszarze 

objętym planem nie może powodować przekrocze-
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nia standardów jakości środowiska określonych 

w przepisach odrębnych poza terenem, do którego 

prowadzący działalność posiada tytuł prawny;  

8) w zakresie ochrony przed hałasem, na obszarze 

planu obowiązują zgodnie z przepisami odrębnymi 

dopuszczalne poziomy hałasu – jak dla terenów 

mieszkaniowo-usługowych.  

§ 9. Ustala się następujące warunki zagospodaro-

wania terenów wynikające z zasad ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej:  

1) nowa zabudowa nawiązywać winna do zabudowy 

historycznej sprzed 1945 roku w zakresie gabary-

tów, sposobu kształtowania bryły i elewacji bu-

dynku;  

2) w przypadku odnalezienia podczas prowadzenia 

prac ziemnych obiektów archeologicznych, na ob-

szarze objętym planem należy niezwłocznie po-

wiadomić właściwy Urząd Ochrony Zabytków, ce-

lem określenia warunków dopuszczających do re-

alizacji inwestycji w zakresie ochrony archeolo-

gicznej o ile taki obowiązek wynika z przepisów 

odrębnych.  

§ 10. Nie ustala się warunków zagospodarowania 

terenów wynikających z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych, ponieważ na obszarze planu nie 

wyznaczono terenów stanowiących przestrzeń pu-

bliczną.  

§ 11. 1. W granicach obszaru objętego planem nie 

występują tereny i obiekty podlegające ochronie, usta-

lone na podstawie przepisów odrębnych, w tym:  

1) obszary stref ochronnych ujęć wody;  

2) tereny górnicze wymagające określenia sposobu 

ich zagospodarowania;  

3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;  

4) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 

wymagające określenia sposobu ich zagospodaro-

wania.  

2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic 

i sposobu zagospodarowania ww. terenów.  

§ 12. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-

ją tereny wymagające scaleń i podziałów nieruchomo-

ści przeprowadzanych według przepisów odrębnych.  

2. Na obszarze planu ustala się następujące wa-

runki podziału nieruchomości:  

1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej i usługowej, oznaczonego symbolem MN, 

U dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych 

pod warunkiem zachowania:  

a) minimalnej powierzchni działki – 900 m
2
,  

b) minimalnej szerokości działki od strony ulicy 

dojazdowej – 25 m;  

2) ustala się kąt położenia granic działki w stosunku 

do pasa drogowego od strony ulicy dojazdowej − 

od 60° do 100°;  

3) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych 

pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, w wielkości określonej przepisami odrębnymi 

lub wymaganej przez właściciela infrastruktury;  

4) na obszarze objętym planem zakazuje się wydzie-

lania działek budowlanych bez bezpośredniego do-

stępu do drogi.  

§ 13. Na obszarze objętym planem ustala się na-

stępujące szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży większej niż 400 m
2
,  

2) zakazuje się lokalizowania obiektów inwentarskich 

i hodowli zwierząt,  

3) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych 

o wysokości większej niż 30 m.  

§ 14. Ustala się następujące warunki i zasady ob-

sługi terenów w zakresie komunikacji:  

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem 

stanowić będą istniejące drogi – ulica Zjednocze-

nia;  

2) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojo-

wych w granicach własnych posesji, w tym par-

kingów terenowych i garaży w ilości nie mniejszej 

niż:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca po-

stojowe na jedną nieruchomość wliczając w to 

garaż,  

b) dla zabudowy usługowej – w ilości dostosowa-

nej do prowadzonej działalności usługowej:  

− 1 miejsce postojowe na każde 50 m
2
 po-

wierzchni usługowej z wyłączeniem usług 

medycznych,  

− 2 miejsca postojowe na każdy gabinet lekar-

ski lub zabiegowy.  

§ 15. Ustala się następujące zasady wyposażenia 

obszaru objętego planem w urządzenia infrastruktury 

technicznej:  

1) ustala się zaopatrzenie w wodę pitną z istniejącego 

wodociągu w ulicy Zjednoczenia, na warunkach 

określonych przez dysponenta wodociągu;  

2) w zakresie gospodarki ściekowej:  

a) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do 

istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy 

Zjednoczenia lub z planowanych sieci i stacji 

transformatorowej, na warunkach określonych 

przez dysponenta kanalizacji,  

b) na obszarze objętym planem nie dopuszcza się 

gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpły-

wowych,  

c) ustala się indywidualne zagospodarowanie wód 

opadowych i roztopowych w granicach działek. 

Zaleca się stosowanie urządzeń do gromadzenia 

i rozsączania wód opadowych i roztopowych,  
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d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 

i roztopowych do istniejącej kanalizacji ogólno-

spławnej, za zgodą i na warunkach określonych 

przez dysponenta kanalizacji;  

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  

a) ustala się zasilanie energetyczne obszaru obję-

tego planem z istniejącej kablowej linii NN 

w ulicy Zjednoczenia, na warunkach określo-

nych przez Dysponenta sieci,  

b) dopuszcza się lokalizację kontenerowej stacji 

transformatorowej w zależności od potrzeb 

użytkowników, pod warunkiem zapewnienia 

dojazdu. Lokalizacja stacji spełniać musi wa-

runki określone w przepisach szczególnych 

i odrębnych,  

c) ustala się na obszarze objętym planem realiza-

cję wyłącznie kablowych sieci energetycznych 

i oświetleniowych. Zakazuje się na budowy li-

nii napowietrznych;  

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:  

a) ustala się ogrzewanie obiektów z indywidual-

nych źródeł zlokalizowanych w granicach wy-

dzielonych działek,  

b) ustala się stosowanie do celów grzewczych pa-

liw charakteryzujących się niskimi wskaźnika-

mi emisyjnymi tj.: paliw płynnych , gazowych 

i stałych (np. biomasa, drewno itp.) oraz alter-

natywnych źródeł energii i urządzeń do ich spa-

lania charakteryzujących się wysokim stopniem 

sprawności;  

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:  

a) ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz siecio-

wy obszaru objętego planem, po realizacji sys-

temu gazowniczego na terenie miasta Ścinawa,  

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych sys-

temów dostawy gazu. Lokalizacja indywidual-

nych zbiorników gazu spełniać musi warunki 

określone w przepisach odrębnych i szczegól-

nych;  

6) w zakresie telekomunikacji:  

a) ustala się realizację sieci telekomunikacyjnych 

na obszarze objętym planem poprzez rozbudo-

wę istniejącego systemu telekomunikacyjnego 

miasta Ścinawa lub realizację sieci innego ope-

ratora, na warunkach określonych przez Dyspo-

nenta sieci,  

b) ustala się na obszarze objętym planem realiza-

cję kablowego systemu telekomunikacyjnego.  

§ 16. 1. Dla terenu objętego planem nie określa się 

sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenu.  

2. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały 

tereny objęte planem pozostawia się w dotychczaso-

wym użytkowaniu.  

§ 17. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów 

o nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej 

uchwale , ustala się wysokość stawki służącej nalicza-

niu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 

30%.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ścinawy.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji na 

stronie internetowej Miasta i Gminy Ścinawa.  

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Krzysztof Marek
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/ 

/113/12 Rady Miejskiej w Ścinawie  

z dnia 27 stycznia 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/ 

/113/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 

27 stycznia 2012 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/ 

/113/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 

27 stycznia 2012 r. 
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