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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, 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, 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 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.
1111) oraz 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 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237
i Nr 220 poz. 1413) Rada Gminy Piaski uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Strzelce Wielkie I po stwierdzeniu zgodno�ci
ze �Studium uwarunkowañ kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Piaski�, zwany dalej planem.

2. Integralnym za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y jest rysu-
nek planu zatytu³owany: �Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Strzelce Wielkie I�, sporz¹dzony na mapie
sytuacyjno - wysoko�ciowej w skali 1:1.000.

3. Za³¹cznikiem Nr 2 s¹ rozstrzygniêcia o sposobie reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹-
cych do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finanso-
wania.

4. Za³¹cznikiem Nr 3 jest rozstrzygniêcie w sprawie
rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publiczne-
go wgl¹du projektu planu.

5. Granice obszaru objêtego planem miejscowym okre-
�la za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, o którym mowa w ust. 2

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ w jakiej mog¹
siê znajdowaæ budynki od linii rozgraniczaj¹cej terenu;

2) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
tak¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, na której musi siê
znajdowaæ przynajmniej jedna �ciana budynku mieszkal-
nego;

3) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wyznaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych
krawêdzi budynku na powierzchni terenu;

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie siê
przez to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wod¹
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powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako
sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich
naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10
m2;

5) wysoko�ci budynku - nale¿y przez to rozumieæ wymiar
mierzony od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym
wej�ciu do budynku lub jego czê�ci pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku do górnej p³aszczyzny stropu b¹d�
najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stropodachu nad najwy¿sz¹
kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie z grubo�ci¹ izolacji ciepl-
nej i warstwy j¹ os³aniaj¹cej, albo do najwy¿ej po³o¿onej
górnej powierzchni innego przekrycia.

§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospo-
darowania zosta³y okre�lone w §4, §5 uchwa³y.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
zosta³y okre�lone w §6, §7, §8, §9, §10 uchwa³y.

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zosta³y okre�lone w §6, §7, §8 oraz w §12
uchwa³y.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury zosta³y okre�lone w §12 uchwa³y.

5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych zosta³y okre�lone w §10 uchwa³y.

6. Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy zosta³y okre-
�lone w §6, §7uchwa³y.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem
mas ziemnych nie zosta³y okre�lone poniewa¿ na obszarze
objêtym planem miejscowym nie wystêpuj¹ tereny o których
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Nie ustala siê szczegó³owych zasad i warunków sca-
lania i podzia³u nieruchomo�ci objêtych planem.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu w tym zakaz zabudowy
zosta³y okre�lone w §6 ust. 2 pkt 3, §7 ust. 2 pkt 3.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej zosta³y okre�lone w
§9 i §10.
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11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i
u¿ytkowania terenów nie zosta³y okre�lone poniewa¿ na
obszarze objêtym planem miejscowym nie wystêpuj¹ tereny
dla których przewiduje siê tymczasowe zagospodarowanie i
u¿ytkowanie.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zosta³y okre�lone w §13 uchwa³y.

§4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia na rysunku planu miejscowego:

1) symbole literowe oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,

2) granica obszaru objêtego planem miejscowym,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ro¿nych zasadach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,

6) linia napowietrzna �redniego napiêcia ze stref¹ oddzia³y-
wania.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów ozna-
czone symbolami:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej,

2) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
us³ugami,

3) E - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,

4) K - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja - rów
odp³ywowy,

5) ZP - teren zieleni urz¹dzonej,

6) KD-Z - teren drogi publicznej - fragment pasa drogowego
ulicy klasy Z - zbiorczej,

7) KD-L - teren drogi publicznej - ulica klasy L - lokalna,

8) KD-D - teren drogi publicznej - ulica klasy D - dojazdowa,

9) KDW - tereny dróg wewnêtrznych,

10) KX - publiczny ci¹g pieszy.

§6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN ustala siê:

1) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
uk³adzie wolnostoj¹cym oraz obiektów gara¿owych i go-
spodarczych,

2) powierzchniê dzia³ki budowlanej nie mniejsz¹ ni¿ 800 m2,

3) usytuowanie budynków zgodnie z obowi¹zuj¹cymi i nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,

4) powierzchniê zabudowy dzia³ki nie wiêksz¹ ni¿ 30% po-
wierzchni dzia³ki,

5) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
40% powierzchni dzia³ki,

6) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie wiêksz¹ ni¿ 10 m,

7) lokalizacjê zabudowy z dachami stromymi o po³aciach
symetrycznych i k¹cie nachylenia od 30 do 45 stopni,

8) wysoko�æ budynków gara¿owych i gospodarczych nie
wiêksz¹ ni¿ 6 m,

9) powierzchniê budynków gara¿owych i gospodarczych nie
wiêksz¹ ni¿ 60 m2,

10) obs³ugê komunikacyjn¹ z terenów dróg publicznych - ulic
klasy D - dojazdowej oznaczonych symbolem 1KD-D,
2KD-D,

11) zakaz budowy urz¹dzeñ reklamowych w formie wolnosto-
j¹cych tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzch-
ni wiêkszej ni¿ 1 m2,

12) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o wysoko�ci 15
metrów n.p.t. i wiêcej,

13) lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkingowych na
terenie dzia³ki.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,
10MN, l IMN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN dopuszcza
siê:

1) lokalizacjê us³ug w obrêbie budynku mieszkalnego na
powierzchni nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytko-
wej budynku lub w budynku gara¿owym lub gospodar-
czym,

2) lokalizacjê budynków gara¿owych i gospodarczych w gra-
nicy dzia³ki budowlanej,

3) lokalizacjê zabudowy w strefach oddzia³ywania linii ener-
getycznych �redniego ^ napiêcia okre�lonych na rysunku
planu, pod warunkiem:

a) prze³o¿enia lub skablowania istniej¹cych linii elektro-
energetycznych,

b) uzyskania stosownych pozwoleñ od gestora sieci,

4) lokalizacjê urz¹dzeñ budowlanych,

5) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego, z
wy³¹czeniem masztów telefonii komórkowej.

§7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U ustala siê:

1) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
uk³adzie wolnostoj¹cym oraz obiektów gara¿owych i go-
spodarczych,

2) powierzchniê dzia³ki budowlanej nie mniejsz¹ ni¿ 800 m2,

3) usytuowanie budynków zgodnie z obowi¹zuj¹cymi i nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,

4) powierzchniê zabudowy dzia³ki nie wiêksz¹ ni¿ 30% po-
wierzchni dzia³ki,

5) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
40% powierzchni dzia³ki,

6) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie wiêksz¹ ni¿ 10 m,

7) lokalizacjê zabudowy z dachami stromymi o po³aciach
symetrycznych i k¹cie nachylenia od 30 do 45 stopni,
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8) wysoko�æ budynków gara¿owych i gospodarczych nie
wiêksz¹ ni¿ 6 m,

9) powierzchniê budynków gara¿owych i gospodarczych nie
wiêksz¹ ni¿ 60 m2,

10) obs³ugê komunikacyjn¹ z terenów dróg publicznych - ulic
klasy D - dojazdowej oznaczonych symbolem 1KD-D,
2KD-D,

11) zakaz budowy urz¹dzeñ reklamowych w formie wolnosto-
j¹cych tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzch-
ni wiêkszej ni¿ 1 m2,

12) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o wysoko�ci 15
metrów n.p.t. i wiêcej,

13) lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkingowych na
terenie dzia³ki.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U dopuszcza siê:

1) lokalizacjê us³ug w obrêbie budynku mieszkalnego lub w
wolnostoj¹cym budynku gara¿owym lub gospodarczym,

2) lokalizacjê budynków gara¿owych i gospodarczych w gra-
nicy dzia³ki budo wlanej,

3) lokalizacjê zabudowy w strefach ograniczonego u¿ytkowa-
nia linii energetycznej �redniego napiêcia okre�lonych na
rysunku planu, pod warunkiem:

a) prze³o¿enia lub skablowania istniej¹cych linii elektro-
energetycznych,

b) uzyskania stosownych pozwoleñ od gestora sieci,

4) lokalizacjê urz¹dzeñ budowlanych lokalizacjê sieci i urz¹-
dzeñ uzbrojenia technicznego, z wy³¹czeniem masztów
telefonii komórkowej.

§8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1ZP ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia terenów;

2) stosowanie nawierzchni umo¿liwiaj¹cych infiltracjê wód
opadowych, z dopuszczeniem stosowania innych na-
wierzchni dla dróg rowerowych i budowli sportowych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1ZP dopuszcza siê:

1) lokalizacjê urz¹dzeñ sportowych i obiektów ma³ej archi-
tektury,

2) lokalizacjê miejsc postojowych,

3) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego z
wy³¹czeniem masztów telefonii komórkowej,

4) lokalizacjê urz¹dzeñ budowlanych.

§9. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1E, 2E ustala siê lokalizacjê stacji transformatorowo -
rozdzielczej.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1E, 2E dopuszcza siê:

1) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego z
wy³¹czeniem masztów telefonii komórkowej,

2) lokalizacjê urz¹dzeñ budowlanych.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1K ustala siê lokalizacjê rowu odp³ywowego.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1K dopuszcza siê:

1) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego z
wy³¹czeniem masztów telefonii komórkowej,

2) lokalizacjê urz¹dzeñ budowlanych.

§10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 1KDW, 1KX
ustala siê:

1) lokalizacjê budowli drogowych,

2) zakaz budowy urz¹dzeñ reklamowych w formie wolnosto-
j¹cych tablic oraz innych tablic reklamowych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 1KDW, 1KX dopuszcza
siê:

1) lokalizacjê obiektów budowlanych infrastruktury technicz-
nej - uzbrojenia terenu, z wy³¹czeniem masztów telefonii
komórkowej,

2) nasadzenia drzew i krzewów,

3) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury.

§11. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia te-
renu:

1) dopuszcza siê roboty budowlane zwi¹zane z realizacj¹
sieci infrastruktury technicznej,

2) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

3) ustala siê zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej,

4) ustala siê odprowadzenie �cieków bytowych do czasu
realizacji kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych, z których zostan¹ wywiezione do oczysz-
czalni �cieków. W przypadku realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej ustala siê obowi¹zek odprowadzenia �cieków
bytowych do ww. sieci,

5) ustala siê zagospodarowanie wód opadowych lub rozto-
powych na dzia³ce budowlanej. W przypadku realizacji
sieci kanalizacji deszczowej ustala siê obowi¹zek odpro-
wadzenia wód opadowych lub roztopowych do ww. sieci,

6) ustala siê zagospodarowanie �cieków z terenów utwar-
dzonych zgodnie z przepisami odrêbnymi,

7) ustala siê zagospodarowanie �cieków technologicznych
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

8) ustala siê gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielo-
nym miejscu na terenie dzia³ki budowlanej zgodnie z
gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami
odrêbnymi,
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9) dopuszcza siê stosowanie do celów grzewczych paliw o
niskiej emisji zanieczyszczeñ miêdzy innymi: energii elek-
trycznej, paliw sta³ych, p³ynnych i gazowych oraz alterna-
tywnych �róde³ energii.

§12. Obszar objêty planem obejmuje siê stref¹ �W� ochro-
ny archeologicznej, dla której ustala siê obowi¹zek uzgodnie-
nia wszelkich zamierzeñ inwestycyjnych z konserwatorem
zabytków, który okre�li warunki dopuszczaj¹ce do realizacji
inwestycji: prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem arche-
ologicznym, prace dokumentacyjno - zabezpieczaj¹ce, w przy-
padku zagro¿enia obiektów archeologicznych i nawarstwieñ
kulturowych przeprowadzenie badañ wykopaliskowych - zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

§13. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysoko�ci 30%
dla wszystkich nieruchomo�ci w granicach okre�lonych w §1
pkt 2 mniejszej uchwa³y.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Piaski.

§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

(-) Irena Ró¿alska
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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. 1087 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Piaski rozstrzyga co nastêpuje:

1. Ustalenia planu spowoduj¹ konieczno�æ wykupu gruntów
na cele dróg publicznych oraz ich realizacji jak równie¿
wyposa¿enia terenu w infrastrukturê techniczn¹ zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej:

1) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji
których le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji
sanitarnej, energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

2) Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane
bêd¹ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki
odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

3) Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

4) Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ gmina inwestorów w
finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXX/192/2009

Rady Gminy Piaski
z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Strzelce Wielkie I

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

O ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej okre�lonych w planie.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy.

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilnoprawnym lub w formie
partnerstwa publiczno - prywatnego, a tak¿e w³a�cicie-
li nieruchomo�ci.

4. Ustalenia planu nie spowoduj¹ wydatków Gminy Piaski z
tytu³u odszkodowañ, o których mowa w art. 36 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 1087 z pó�niej-
szymi zmianami).

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXX/192/2009

Rady Gminy Piaski
z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Strzelce Wielkie I

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLÊDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH
DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STRZELCE WIELKIE I

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 pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Piaski rozstrzyga co nastêpuje:

1. do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Strzelce Wielkie l, wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko w

dniach od 22 grudnia 2008 r. do 22 stycznia 2009 r. do
którego w terminie do dnia 5 lutego 2009 r osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce
osobowo�ci prawnej mog³y wnosiæ uwagi nie wp³ynê³a
¿adna uwaga w zwi¹zku, z czym Rada Gminy Piaski nie
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Poz. 980


