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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 230/XXV/09
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 18 marca 2009 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NA OBSZARZE WSI ROSKO W REJONIE ULICY DWORCOWEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELEÑ

Poz. 2516, 2517

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, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.
z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr
201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu
stwierdza zgodno�æ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dwor-
cowej z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleñ uchwa-
³a Nr 167/XIX/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 sierpnia
2008 r.

Uzasadnienie

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dworcowej
okre�lony jest, w zmianie studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleñ, jako obszar
przeznaczony pod zabudowê.

Wyznaczony obszar objêty planem jest terenem projekto-
wanych zmian w strukturze przestrzennej wsi Rosko, dla
którego w czê�ci obowi¹zuj¹ miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego s¹ zgodne z ustaleniami zmiany studium w zakre-
sie: kierunków zmian w strukturze przestrzennej wsi Rosko,
zasad ochrony �rodowiska i dziedzictwa kulturowego, rozwoju
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz poli-
tyki przestrzennej gminy.
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UCHWA£A Nr 231/XXV/09 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zmiana: 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, Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.
1458) i 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, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087,
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007

r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu
uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na obszarze wsi Gulcz, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objêtego planem stanowi¹ linie roz-
graniczaj¹ce dzia³ek nr ewid. 218 i 219/2, 219/3, 219/4, 219/5 oraz
linia rozgraniczaj¹ca pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 181.
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3. Granice obszaru objêtego planem oznaczono graficz-
nie na rysunku planu, zwanym dalej rysunkiem.

4. Integralne czê�ci uchwa³y obejmuj¹:

1) rysunek planu w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodno�ci miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego na ob-
szarze wsi Gulcz z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wie-
leñ, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego na ob-
szarze wsi Gulcz, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowi¹-
ce za³¹cznik nr 3 uchwa³y;

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary objête ochron¹ na podstawie przepisów szczegól-
nych, w tym tereny górnicze oraz zagro¿one powodzi¹ i
osuwaniem siê mas ziemnych;

2) zabytki oraz dobra kultury wspó³czesnej;

3) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okre-
�lanej w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy.

2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

2) zasad i warunków scalenia oraz ponownego podzia³u
nieruchomo�ci.

§3. 1. Na obszarze objêtym planem, w liniach rozgranicza-
j¹cych tereny, ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznacze-
nia na rysunku � MN, MN1 i MN2;

2) teren drogi wewnêtrznej, s³u¿¹cej obs³udze wyznaczonych
terenów mieszkaniowych, oznaczenie na rysunku � KDW;

3) teren, stanowi¹cy poszerzenie pasa drogowego istniej¹cej
drogi wewnêtrznej, oznaczenie na rysunku � KDW1.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sta-
nowi¹ tereny, dla których w rozumieniu przepisów o ochronie
�rodowiska ustalone zosta³y dopuszczalne poziomy ha³asu.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§4. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia, s³u¿¹ce kszta³towaniu ³adu przestrzennego:

1) zasadê podzia³u na dzia³ki budowlane, okre�lon¹ graficz-
nie na rysunku, z zakazem wtórnego podzia³u wyznaczo-
nych dzia³ek;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dzia³ki, od-
nosz¹ce siê do wszystkich elementów zaliczanych do
kubatury brutto budynku;

3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy, s³u¿¹ce kszta³towaniu jed-
norodnej pierzei wyznaczonych dróg;

4) zasadê sytuowania szczytu budynku oraz kierunku przewa-
¿aj¹cej kalenicy, oznaczon¹ graficznie na rysunku;

5) w elewacji szczytowej budynków sytuowanych przy obo-
wi¹zuj¹cej linii zabudowy, pomiêdzy lini¹ zabudowy a lini¹
rozgraniczaj¹c¹ drogê, mog¹ znajdowaæ siê tylko: okapy,
wykusze, balkony i schody zewnêtrzne, z zakazem stosowa-
nia obudowanych partii wej�ciowych; zasada s³u¿y jedno-
rodnemu kszta³towaniu wyznaczonej pierzei zabudowy;

6) w budynkach sytuowanych kalenicowo do linii rozgrani-
czaj¹cej drogê, pomiêdzy obowi¹zuj¹ca lini¹ zabudowy a
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogê, mog¹ znajdowaæ siê: okapy,
wykusze, balkony, ryzality i obudowane partie wej�ciowe
do budynku, pod warunkiem, ¿e ich zadaszenie bêdzie
ni¿sze o co najmniej 1/2 wysoko�ci poddasza budynku;

7) zastosowanie zabudowy bli�niaczej dla budynków gospo-
darczych, definiowanej poprzez realizacjê na obu s¹sied-
nich dzia³kach budynków: o tej samej wysoko�ci kalenicy
i okapu � od poziomu terenu, powierzchni zabudowy,
nachyleniu po³aci dachowych i rzêdnej pod³ogi parteru.

2. Dla wyznaczonej do zagospodarowania zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej � MN, dla ka¿dej
dzia³ki ustala siê:

1) zabudowê jednym budynkiem mieszkalnym wolno stoj¹-
cym i jednym budynkiem gospodarczym, w zabudowie
bli�niaczej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych � I kondygnacja nad-
ziemna, z dachem stromym lub II kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze u¿ytkowe;

3) geometriê dachu, z zastosowaniem symetrycznego nachy-
lenia po³aci dachowych, w stosunku do przewa¿aj¹cej
kalenicy budynku;

4) nachylenie po³aci dachowych w budynkach I kondygnacyj-
nych, z poddaszem nieu¿ytkowym � co najmniej 30°, z
zakazem stosowania w poddaszu �cianek kolankowych;

5) nachylenie po³aci dachowych w budynkach II kondygna-
cyjnych � nie mniejsze ni¿ 35°, z zasad¹ niestosowania
�cianek kolankowych oraz dopuszczalnym zastosowaniem
�cianek nie wy¿szych ni¿ 0,50m, uzasadnionych form¹
architektoniczn¹ budynku, przy równoczesnym zastoso-
waniu wysuniêcia okapów o co najmniej 0,50 m z lica
budynku;

6) wysoko�æ budynków gospodarczych � I kondygnacja nad-
ziemna, z dachem dwuspadowym, symetrycznym, o na-
chyleniu po³aci nie mniejszym ni¿ 20° i wspólnej kalenicy
w linii rozgraniczaj¹cej dwie s¹siednie dzia³ki, na których
lokalizuje siê budynek bli�niaczy;

7) powierzchniê zabudowy na ca³ej dzia³ce � nie wiêksz¹ ni¿
360,0 m2, w tym budynku gospodarczego nieprzekracza-
j¹c¹ � 60,0 m2;

Poz. 2517
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8) powierzchniê biologicznie czynn¹ (nieuszczelnion¹) � co
najmniej 40% powierzchni dzia³ki.

3. Dla istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, ustala siê nastêpuj¹ce warunki przekszta³ceñ zabudowy i
zagospodarowania:

1) dla terenu, oznaczonego na rysunku � MN1:

a) zakaz nadbudowy budynku,

b) mo¿liwo�æ rozbudowy budynku mieszkalnego i budo-
wy budynku gospodarczego � w granicach oznaczo-
nych maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy, z zakazem zmiany istniej¹cej linii zabudowy w
stosunku do linii rozgraniczaj¹cej drogê wojewódzk¹;

2) dla terenu, oznaczonego na rysunku � MN2:

a) zastosowanie warunków okre�lonych w pkt 1 lit. b,

b) w przypadku rozbiórki istniej¹cego budynku mieszkal-
nego � budowa nowego budynku w odleg³o�ci 15,0m
od linii rozgraniczaj¹cej drogê wojewódzk¹ oraz wyso-
ko�æ budynku i forma dachu nawi¹zuj¹ca do zabudowy
istniej¹cej na terenie � MN1.

4. Dla wszystkich budynków nale¿y stosowaæ:

1) zró¿nicowanie wysoko�ci kalenicy, w stosunku do zabudo-
wy na dzia³ce s¹siedniej � nieprzekraczaj¹ce 0,50 m;

2) zbli¿on¹ kolorystykê budynków, z zakazem stosowania
pokryæ dachowych w kolorach pe³nych np. zieleñ, b³êkit,
fiolet itp.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska i krajobrazu kulturowego

§5. Ochronê �rodowiska i krajobrazu realizuje siê poprzez:

1) docelowe uzbrojenie techniczne, w tym zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê i odbiór �cieków komunalnych;

2) ochronê �rodowiska wodnego poprzez stosowanie urz¹-
dzeñ zapewniaj¹cych wymagane standardy wprowadza-
nia �cieków opadowych do ziemi;

3) komunalny odbiór odpadów i postêpowania z odpadami
zgodne z przepisami odrêbnymi;

4) ochronê zabudowy mieszkaniowej przed ha³asem, zgod-
nie z wymaganymi standardami wynikaj¹cymi z przepisów
o �rodowisku;

5) ustalone w planie standardy dla zabudowy, w tym wska�-
niki odnosz¹ce siê kszta³towania ³adu przestrzennego oraz
wymagañ dla przestrzeni biologicznie czynnej.

§6. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego ustala siê,
na ca³ym obszarze objêtym planem, obowi¹zek zg³aszania
prac ziemnych, zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub zabu-
dowaniem terenu do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego inwe-
stora zakresu prac archeologicznych.

ROZDZIA£ IV

Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji

§7. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê � z wiejskiej sieci wodoci¹gowej;

2) odprowadzenie �cieków komunalnych � do czasu realizacji
zbiorowego odprowadzenia �cieków komunalnych, zgod-
nie z uchwa³¹ Nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia
5 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wie-
leñ � do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, z wywo-
zem do punktów zlewnych istniej¹cych oczyszczalni;

3) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych � do
gruntu, z wykorzystaniem retencji powierzchniowej, spe³nia-
j¹cej wymagania dotycz¹ce ochrony �rodowiska wodnego
przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) zasilanie w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cych sieci,
zgodnie z warunkami dostawcy;

5) zaopatrzenie w ciep³o � z lokalnych systemów grzewczych,
z zastosowaniem paliw i urz¹dzeñ do ich spalania spe³nia-
j¹cych wymogi ochrony �rodowiska.

2. Na obszarze objêtym planem zachowuje siê przebieg
istniej¹cej linii elektroenergetycznej i ustala obowi¹zek s³u¿eb-
no�ci dostêpu eksploatacyjnego na dzia³kach, na których
zlokalizowana jest linia; dopuszcza siê lokalizacjê elektroener-
getycznej stacji transformatorowej � s³upowej przy drodze
oznaczonej � KDW1 lub kontenerowej � w pasie poszerzenia
drogi � KDW1, przy linii rozgraniczaj¹cej tereny zabudowy
mieszkaniowej. Ustala siê zakaz stosowania napowietrznych
linii niskiego napiêcia, zasilaj¹cych planowane budynki.

§8. Odbiór odpadów, z obszaru objêtego planem, nast¹pi
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami szczególnymi w tym zakresie.

§9. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru zapewnia droga
wewnêtrzna, poprzez zjazd z drogi publicznej (droga woje-
wódzka). Zasady zjazdu okre�li zarz¹dca drogi.

2. Droga wewnêtrzna stanowi drogê pieszo-jezdn¹. W
celu zapewnienia obs³ugi wyznaczonych dzia³ek zabudowy
mieszkaniowej ustala siê zakaz realizacji miejsc postojowych
w pasie drogowym; poza pasem drogowym nale¿y uwzglêd-
niaæ, przy grodzeniu nieruchomo�ci � poszerzenie dla wjazdu
na dzia³kê budowlan¹ oraz miejsca postojowe obs³uguj¹ce
nieruchomo�æ.

ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

§10. Dla obszaru objêtego planem ustala siê stawkê w
wysoko�ci 30% s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu-
³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Poz. 2517
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§11. Traci moc uchwa³a nr 196/XXII/08 Rady Miejskiej w
Wieleniu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi
Gulcz.

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wie-
lenia.

§13. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na

Poz. 2517

obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc ustalenia
uchwa³y Nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5
czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieleñ (Dz.
Urz. Woj. Wiel. Nr 169 z dnia 30.10.2003 r.).

§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jacek Frê�
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 231/XXV/09
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 18 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY WIELEÑ

Stosownie do art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z
2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127
poz. 880 Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237,
Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu stwierdza zgod-
no�æ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze wsi Gulcz z ustaleniami zmiany studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wieleñ, uchwa³a Nr 167/XIX/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z
dnia 27 sierpnia 2008 r.

Uzasadnienie

Na obszarze so³ectwa Gulcz wyodrêbniono, w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy � obszar problemowy, oznaczony P5. Teren przewidzia-
ny do zabudowy znajduje siê w zasiêgu zlewni �cieków
komunalnych. Zgodnie z zapisem studium: �jako tereny wska-
zane do zagospodarowania przyjmuje siê zasiêgi wyznaczo-
nych zlewni �cieków sanitarnych, przewidzianych do zorgani-
zowanego odbioru tych �cieków�. �Tereny nieprzewidziane
pod zabudowê w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy, okre�lone w strukturze jednostek osadni-
czych � N, mog¹ byæ przeznaczone pod zabudowê, z uwzglêd-
nieniem przepisów odrêbnych, zasad ustaleñ konserwator-
skich zawartych w niniejszym studium oraz zasad kontynuacji
form zabudowy i funkcji terenów s¹siednich�. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz jest
zgodny z ustaleniami zmiany studium w zakresie kierunków
rozwoju sieci osadniczej, zasad rozwoju infrastruktury tech-
nicznej i polityki przestrzennej gminy oraz stanowi miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego zapisany w studium
jako plan, który gmina zamierza sporz¹dziæ.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 231/XXV/09
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 18 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY

ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717, zmiana Dz.U z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492,
Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006
r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.
880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220
poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego na obszarze wsi Gulcz obejmuj¹, zgodnie z
ustaleniami §7 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwa³y � I etap realizacji
infrastruktury technicznej w zakresie realizacji sieci wodoci¹-
gowej o d³ugo�ci oko³o 440 mb.

§2. Prognozowany koszt inwestycji, o której mowa w §1
wyniesie oko³o 215.600 z³.

§3. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w rozstrzygniê-
ciu, zostanie sfinansowane ze �rodków bud¿etowych Gminy
Wieleñ, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz
Prawa zamówieñ publicznych.

Poz. 2517


