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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 121,
poz. 844 z pó�niejszymi zmianami) - Rada Gminy i Miasta
uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci na obszarze
Gminy i Miasta Raszków grunty, budynki, budowle oraz ich
czê�ci:

- zajête na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej, z wyj¹t-
kiem zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

- zajête na potrzeby �wietlic i sal wiejskich z wyj¹tkiem
zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

- wykorzystywane w zakresie wypo¿yczania ksi¹¿ek i czytel-
nictwa z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci
gospodarczej
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UCHWA£A Nr XXIII/198/2008 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci

- wykorzystywane w zakresie kultury i sztuki oraz sportu, z
wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej

- wykorzystywane w zakresie sk³adowania odpadów oraz
wydobycia, uzdatniania i przesy³u wody pitnej

- zajête pod targowiska

- zajête pod zbiorniki wodne i retencyjne

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Raszków.

§3. Traci moc uchwa³a Nr IV/24/2003 Rady Gminy i Miasta
w Raszkowie z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnieñ
od podatku od nieruchomo�ci i �rodków transportowych.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 01 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Andrzej Matyba
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UCHWA£A Nr XXVII/211/2008 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmuj¹cego dzia³ki
nr 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 389/8, 389/9, 389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 389/15, po³o¿onego

w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. S³owiañskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami), art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) oraz Uchwa³y Nr IX/67/
2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28

czerwca 2007 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu obejmuj¹cego dzia³ki nr 389/4, 389/5, 389/6, 389/
7, 389/8, 389/9, 389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 389/15, po³o¿o-
nego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. S³owiañskiej Rada
Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala co nastêpuje.
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ROZDZIA£ I

Przepisy wstêpne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek nr 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 389/
8, 389/9, 389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 389/15 w Grodzisku
Wielkopolskim, zwany dalej �planem�, stwierdzaj¹c zgod-
no�æ z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski
zatwierdzonego uchwa³¹ nr XLII/268/2002 z dnia 19.09.2002 r.
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik nr 1 - czê�æ graficzna planu, zwana dalej �rysun-
kiem planu�;

2) za³¹cznik nr 2 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu;

3) za³¹cznik nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji,
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�la rysunek.

§2. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego planem miejscowym;

2) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów;

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;

4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym zasadach zagospo-
darowania;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku
planu, maj¹ charakter informacyjny i nie s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu.

§3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ sytuowa-
nia �ciany zewnêtrznej budynku od linii rozgraniczaj¹cej
terenu;

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 uchwa³y;

3) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ inne �ród³a prawa;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru planu,
wyznaczon¹ na rysunku planu lini¹ rozgraniczaj¹c¹, o
okre�lonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu
symbolem;

7) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otaczaj¹cego �rodowiska lub je degraduj¹ce,
powoduj¹ce przekroczenie standardów jako�ci �rodowi-
ska okre�lonych w przepisach odrêbnych, w szczególno�ci
takie jak: szkodliwe promieniowanie i oddzia³ywanie pól
elektromagnetycznych, ha³as i drgania, zanieczyszczenia
wód powierzchniowych, zanieczyszczenia gruntu i wód
gruntowych, zanieczyszczenie powietrza, sk³adowanie
odpadów, odory i nieprzyjemne zapachy;

8) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim.

ROZDZIA£ II

Przepisy ogólne

§4. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
Ustala siê:

1) nakaz dostosowania realizowanych elementów zagospo-
darowania ska³¹, jako�ci¹ i charakterem do pe³nionych
funkcji i krajobrazu;

2) nakaz wznoszenia budynków zgodnie z nieprzekraczalny-
mi liniami zabudowy. Usytuowanie linii zabudowy okre�la
rysunek planu.

§5. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego. Ustala siê:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
�rodowisko, za wyj¹tkiem linii elektroenergetycznych, in-
frastruktury technicznej i drogowej s³u¿¹cych zaspokoje-
niu podstawowych potrzeb inwestorów;

2) nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami
szczególnymi i odrêbnymi;

3) nakaz zwiêkszenia zadrzewieñ pe³ni¹cych rolê zieleni izo-
lacyjnej wzd³u¿ granic nieruchomo�ci - opracowania.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej. Ustala siê obowi¹zek uzgad-
niania z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w Pozna-
niu, inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudo-
waniem przedmiotowego terenu a wymagaj¹cych prac ziem-
nych, celem ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu
badañ archeologicznych.

§7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznej. Ustala siê:

1) nastêpuj¹ce tereny przestrzeni publicznej: tereny dróg
publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL
i KDW;
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2) zakaz umieszczania reklam w pasach drogowych;

3) mo¿liwo�æ lokalizacji tablic informacyjnych i szyldów
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ na
ogrodzeniach, przy wej�ciu g³ównym do budynku lub
lokalu us³ugowego, na jego fasadzie lub przy wjazdach na
teren o wielko�ci nie wiêkszej ni¿ 1,5 x 1,0 m i ilo�ci
dostosowanej do potrzeb;

4) na terenie P/ZI i P zakaz umieszczania reklam o powierzch-
ni przekraczaj¹cej 6,0 m2, przy czym górna krawêd� rekla-
my nie wy¿ej ni¿ 6,0 m;

5) mo¿liwo�æ realizacji zieleni ozdobnej i izolacyjnej.

ROZDZIA£ III

Przepisy szczegó³owe

§8. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tere-
ny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1) teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów z
zieleni¹ izolacyjn¹ oznaczony na rysunku planu symbolem
P/ZI;

2) teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oznaczony na rysunku planu symbolem P;

3) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem KDL;

4) teren drogi wewnêtrznej, oznaczony na rysunku planu
symbolem KDW.

§9. 1. Dla obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazy-
nów z zieleni¹ izolacyjn¹ P/ZI ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - dzia³alno�æ gospodarcza
zwi¹zana z produkcj¹, sk³adowaniem i magazynowaniem;

2) przeznaczenie dopuszczalne - us³ugi, handel;

3) dzia³ki o minimalnej powierzchni 1.500 m2 i minimalnej
szeroko�ci 30,0 m; dopuszcza siê dzia³ki o powierzchni
mniejszej ni¿ 1.500 m2 i minimalnej szeroko�ci 30,0 m, pod
warunkiem wydzielenia dróg wewnêtrznych, zapewniaj¹-
cych dojazd do dzia³ek;

4) obiekty budowane:

a) wolno stoj¹ce,

b) do trzech kondygnacji nadziemnych,

c) maksymaln¹ wysoko�æ 12,0 m,

d) dowolne kszta³ty dachów, dostosowane do planowa-
nej funkcji budynków;

5) lokalizacjê obiektów budowlanych zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

6) ³¹czn¹ powierzchniê zabudowy nieprzekraczaj¹c¹ 60%
powierzchni dzia³ki;

7) minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹ 15% z wy³¹-
czeniem zieleni projektowanej na dachach i �cianach
budynków oraz wype³nieñ w nawierzchniach a¿urowych;

8) pas obszaru zieleni izolacyjnej o szeroko�ci 10,0 m, okre-
�lony na rysunku, obszar zieleni izolacyjnej planu nie
wliczaæ w powierzchniê biologicznie czynn¹,;

9) zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2.000 m2;

10) mo¿liwo�æ wyznaczania dróg wewnêtrznych niepublicz-
nych o szeroko�ci 9,5 m i maksymalnej szeroko�ci jezdni
6,0 m, odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy od gra-
nicy pasa drogi - 5,0 m;

11) nakaz lokalizacji na dzia³ce trzech miejsc parkingowych dla
samochodów na 10 zatrudnionych pracowników.

2. Dla obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów P
ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - dzia³alno�æ gospodarcza
zwi¹zana z produkcj¹, sk³adowaniem i magazynowaniem;

2) przeznaczenie dopuszczalne - us³ugi, handel;

3) dzia³ki o minimalnej powierzchni 1.500 m2 i minimalnej
szeroko�ci 30,0 m; dopuszcza siê dzia³ki o powierzchni
mniejszej ni¿ 1.500 m2 i minimalnej szeroko�ci 30,0 m, pod
warunkiem wydzielenia dróg wewnêtrznych, zapewniaj¹-
cych dojazd do dzia³ek;

4) obiekty budowane:

a) wolno stoj¹ce,

b) do trzech kondygnacji nadziemnych,

c) maksymaln¹ wysoko�æ 12,0 m,

d) dowolne kszta³ty dachów, dostosowane do planowa-
nej funkcji budynków;

5) lokalizacjê obiektów budowlanych zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

6) ³¹czn¹ po wierzchnie zabudowy nieprzekraczaj¹c¹ 60%
powierzchni dzia³ki;

7) minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹ 15% z wy³¹-
czeniem zieleni projektowanej na dachach i �cianach
budynków oraz wype³nieñ w nawierzchniach a¿urowych;

8) zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2.000 m2;

9) mo¿liwo�æ wyznaczania dróg wewnêtrznych niepublicz-
nych o szeroko�ci 9,5 m i maksymalnej szeroko�ci jezdni
6,0 m, odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy od gra-
nicy pasa drogi - 5,0 m;

10) nakaz lokalizacji na dzia³ce trzech miejsc parkingowych dla
samochodów na 10 zatrudnionych pracowników.

3. Dla terenu drogi publicznej (lokalnej) KDL ustala siê:

1) minimaln¹ szeroko�æ pasa drogowego - 30,0 m;

2) ulicê jednojezdniow¹ o minimalnej szeroko�ci 6,0 m;

3) mo¿liwo�æ budowy zatok postojowych wzd³u¿ jezdni;

4) mo¿liwo�æ realizacji chodników i �cie¿ki rowerowej;

5) nakaz zagospodarowania zieleni¹ powierzchni nieutwar-
dzonych.
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4 Dla terenu drogi publicznej (wewnêtrznej) KDW ustala
siê:

1) minimaln¹ szeroko�æ pasa drogowego - 12,0 m;

2) ulicê jednojezdniow¹ o minimalnej szeroko�ci 6,0 m;

3) mo¿liwo�æ realizacji chodników;

4) nakaz zagospodarowania zieleni¹ powierzchni nieutwar-
dzonych.

§10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych
osuwaniem siê mas ziemnych. Nie ustala siê.

§11. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym. Nie ustala siê.

§12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Nie
ustala siê.

§13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej. W zakresie
modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej
ustala siê:

1) zaopatrzenie obiektów w wodê z sieci wodoci¹gowej
zlokalizowanej w ulicy S³owiañskiej;

2) odprowadzanie �cieków do oczyszczalni �cieków sanitar-
nych za pomoc¹ sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w ulicy S³owiañskiej;

3) odprowadzenie wód opadowych do gruntu w granicach
nieruchomo�ci i do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizo-
wanej w ulicy S³owiañskiej;

4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, ³¹czno�æ przewodow¹,
gaz i w ³¹czno�æ telekomunikacyjn¹ z sieci zlokalizowa-
nych w ulicy S³owiañskiej;

5) ogrzewanie z wykorzystaniem no�ników spe³niaj¹cych
wymogi w zakresie ochrony �rodowiska, szczególnie po-
wietrza;

6) mo¿liwo�æ budowy stacji transformatorowych na tere-
nach P/ZI i ZI z bezpo�rednim dostêpem do drogi publicz-
nej;

7) mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej
(przepompowuje �cieków, itp.) w s¹siedztwie pasów dro-
gowych, na terenach o innych funkcjach, z dostêpem do
dróg publicznych, równie¿ za po�rednictwem dróg we-
wnêtrznych;

8) dla terenów P/ZI i P, mo¿liwo�æ wyznaczania dróg we-
wnêtrznych niepublicznych o szeroko�ci 9,5 m i maksy-
malnej szeroko�ci jezdni 6,0 m, odleg³o�æ nieprzekraczal-
nej linii zabudowy od granicy pasa drogi - 5,0 m,

9) mo¿liwo�æ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w
pasie drogi KDW.

§14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów. Nie ustala siê.

§15. Ustala siê stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysoko�ci 1% dla terenów oznaczonych symbolami P/ZI i P.

ROZDZIA£ IV

Przepisy koñcowe

§16. Na terenie objêtym mniejsza uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Grodzisk Wielkopolski, przyjêtego uchwa³¹
Nr XXXVII/241/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopol-
skim z dnia 18 kwietnia 2002 roku, opublikowanego Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77, poz. 2003
z dnia 5 czerwca 2002 roku.

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gro-
dziska Wielkopolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Marek Kinecki
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXVII/211/2008

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 11 grudnia 2008 r.

DOTYCZ¥CY ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miej-
ska w Grodzisku Wielkopolskim nie rozstrzyga w sprawie
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmuj¹cego dla terenu obejmu-

j¹cego dzia³ki nr 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 389/8, 389/9,
389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 389/15, po³o¿onego w Grodzi-
sku Wielkopolskim przy ul. S³owiañskiej, poniewa¿ uwagi nie
zosta³y wniesione.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXVII/211/2008

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 11 grudnia 2008 r.

DOTYCZ¥CY ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Realizacja ustaleñ planu obci¹¿y gminê finansowo w
zwi¹zku z budow¹ infrastruktury technicznej - drogi, kanaliza-
cji wodoci¹gowej, kanalizacyjnej oraz o�wietlenia ulicy, po-

niewa¿ teren objêty opracowaniem jest w ca³o�ci w³asno�ci¹
gminy.
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UCHWA£A Nr XXX/250/2008 RADY MIEJSKIEJ W KROBI

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci gruntów, budynków lub ich czê�ci oraz budowli s³u¿¹cych do
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 121
poz. 844; z pó�n. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z pó�n. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000
r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 68, poz. 449) uchwala
siê, co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci grunty,
budynki lub ich czê�ci oraz budowle s³u¿¹ce do zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krobi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Krobi
(-) Zbigniew Polowczyk
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