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UCHWAŁA NR X/128/11 RADY MIASTA PIŁY 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Mały 
Borek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 20 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004r. 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 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 
201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 
24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 
119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 
155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159), Rada 
Miasta Piły uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 
Mały Borek, zwany dalej planem. 

2. Granicami obszaru objňtego planem sņ li-
nie rozgraniczajņce ulic: Miedzianej, Irydowej 
i Ujskiej oraz tereny wyłņczone z zabudowy 
w strefie wyłņczenia wzdłuż przebiegu gazociņgu 
wysokiego ciŌnienia i stacji redukcyjnej gazu, 
oznaczone graficznie na rysunku planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 

zwany dalej rysunkiem, stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego m. Piły 
w rejonie ul. Mały Borek z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Piły, sta-
nowiņce załņcznik nr 2 do uchwały. 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piły 
w rejonie ul. Mały Borek inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należņ do zadaŊ własnych gminy oraz za-

sad ich finansowania, stanowiņce załņcznik 
nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pi-
ły w rejonie ul. Mały Borek, stanowiņce za-
łņcznik nr 4 do uchwały. 

 

§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ: 
1) obszary przestrzeni publicznej, o których 

mowa w przepisach o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

2) tereny podlegajņce ochronie ustalone na 
podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze, narażone na niebezpieczeŊ-
stwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 
siň mas ziemnych. 

2. Na obszarze objňtym planem wystňpujņ: 
1) strefa ochrony zewidencjonowanych sta-

nowisk archeologicznych; 
2) obszar ochrony wód podziemnych, wystň-

pujņcy na całym obszarze administracyj-
nym miasta; 

3) strefy ograniczeŊ dla przebiegu urzņdzeŊ 
liniowych (gazociņg); 

4) strefa ochronna wokół Stacji Hydrologicz-
no-Meteorologicznej w Pile przy ul. Mie-
dzianej. 

3. Na obszarze objňtym planem nie ustala 
siň: 

1) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz ponownego podziału nieruchomoŌci; 

2) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urzņdzania i użytkowania 
terenów. 

 

§ 3. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczenie na rysunku – MN; 

2) teren zieleni urzņdzonej, oznaczenie na ry-
sunku – ZP; 

3) teren zieleni, stanowiņcy integralnņ czňŌń 
terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczenie na rysunku – Z; 

4) tereny komunikacji obejmujņce: 
a) drogň wewnňtrznņ, oznaczenie na rysunku 

– KDW, 
b) drogi pieszo-jezdne, oznaczenie na rysunku 

– KDWx, 
c) tereny przejŌń pieszych, oznaczenie na ry-

sunku – Kx. 
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2. Zgodnie z przepisami odrňbnymi, dla tere-
nów o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustalone zo-
stały dopuszczalne poziomy hałasu w Ōrodowisku, 
w zwiņzku z tym zaliczono je do kategorii terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). 

3. Na obszarze objňtym planem nie dopusz-
cza siň lokalizacji wolno stojņcych budowli, 
o wysokoŌci 50,0 m nad poziom terenu i wyższych, 
wymagajņcych zgód wynikajņcych z przepisów 
Prawa Lotniczego, z wyłņczeniem inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej. 

4. Na obszarze objňtym planem w odległoŌci 
65,0 m od gazociņgu wysokiego ciŌnienia – wyko-
nywanie robót ziemnych wymaga nadzoru użyt-
kownika sieci. 

5. Strefa ochronna wokół Stacji Hydrologicz-
no-Meteorologicznej ustalona na podstawie prze-
pisów Prawa wodnego. 
 

§ 4. 1. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne, okreŌlone na 
rysunku: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, zgodne z ewidencjņ gruntów; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, niewystňpujņce w ewidencji 
gruntów; 

3) obowiņzujņce linie zabudowy; 
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-

dowy; 
5) zasady obsługi komunikacyjnej; 
6) strefa wyłņczona z zabudowy budynkami 

wzdłuż przebiegu gazociņgu; 
7) strefa ochronna wokół Stacji Hydrologicz-

no-Meteorologicznej, ograniczona ulicami: 
Ujskņ, Czarnkowskņ, RogoziŊskņ, Zamen-
hofa, Spiżowņ i Miedzianņ, ustalona na 
podstawie przepisów Prawa wodnego; 

8) istniejņce drzewa – do zachowania. 
2. Obowiņzujņce linie zabudowy sņ to linie 

kształtowane poprzez głównņ elewacjň budynku. 
W przestrzeni pomiňdzy liniņ rozgraniczajņcņ ko-
munikacjň a obowiņzujņcņ liniņ zabudowy mogņ 
znajdowań siň okapy, wykusze, ryzality, schody 
oraz zadaszone lub obudowane partie wejŌciowe 
do budynku. 

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy dotyczņ wszystkich elementów zaliczanych 
do kubatury brutto budynku, zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego. 

4. O ile na wyznaczonych terenach nie zosta-
ła okreŌlona maksymalna nieprzekraczalna linia 
zabudowy od działki sņsiedniej, obowiņzujņ odle-
głoŌci wynikajņce z warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich usytuowanie. 

5. Oznaczona na rysunku zasada obsługi ko-
munikacyjnej nie stanowi miejsca wjazdu na dział-
kň, jedynie kierunek obsługi wzdłuż granicy działki. 

 
 

Rozdział II 
Zasady ochrony środowiska, krajobrazu 

kulturowego i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 5. Na całym obszarze objňtym planem znajdujņ-
cym siň w strefie ochronnej wokół Stacji Hydrolo-
giczno-Meteorologicznej, obowiņzujņ postanowie-
nia zawarte w decyzji Starosty Pilskiego, 
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wokół 
Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Pile przy 
ul. Miedzianej. 
 
§ 6. Ochronň Ōrodowiska zapewnia siň poprzez: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň i zbiorowy 
odbiór Ōcieków komunalnych oraz wód 
opadowych i roztopowych pochodzņcych 
z zanieczyszczonych powierzchni o trwałej 
nawierzchni; 

2) ustalenia dotyczņce zasad zabudowy, 
w tym wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnych; 

3) selektywny system zbierania odpadów oraz 
postňpowanie zgodne z przepisami odrňb-
nymi; 

4) ochronň wyznaczonych terenów przed ha-
łasem, zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 7. Na obszarze objňtym planem, dla ochrony 
archeologicznego dziedzictwa kulturowego wy-
magane jest: 

1) zgodne z przepisami odrňbnymi prowadze-
nie badaŊ archeologicznych przy realizacji 
inwestycji zwiņzanych z zabudowaniem 
i zagospodarowaniem terenu; 

2) uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
przed pozwoleniem na budowň, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 8. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN), o których mowa w §3 ust. 1 pkt 
1, czňŌciowo zabudowanych, ustala siň nastňpujņ-
ce warunki zabudowy i zagospodarowania – na 
każdej działce może byń zrealizowany jeden wolno 
stojņcy budynek mieszkalny z funkcjņ gospodarczņ 
lub bez, z zastosowaniem: 

1) wysokoŌci budynku – do 9,0 m, II kondy-
gnacje nadziemne, w tym poddasze użyt-
kowe lub I kondygnacja nadziemna 
z dachem stromym; 

2) geometrii dachu – dwu lub wielospadowy 
o nachyleniu połaci dachowych od 35º do 
45º; 

3) powierzchni zabudowy, na każdej działce, 
ograniczonej liniami zabudowy; 

4) wskaźnika powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszego niż 30% powierzchni 
działki. 

2. Zachowanie istniejņcych drzew, oznaczo-
nych na rysunku, z wyłņczeniem terenów projek-
towanej zabudowy. 
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3. Obowiņzkowe zapewnienie miejsc posto-
jowych na wyznaczonych terenach mieszkanio-
wych w iloŌci nie mniejszej niż 1 miejsce na 
1 mieszkanie. 
 

§ 9. 1. Teren zieleni urzņdzonej (ZP), o którym 
mowa w §3 ust. 1 pkt 2, jest terenem wyłņczonym 
z zabudowy budynkami. 

2. Dla terenu zieleni stanowiņcego integralnņ 
czňŌń zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Z), 
o którym mowa w §3 ust.1 pkt 3, ustala siň wyłņ-
czenie z zabudowy budynkami i obiektami małej 
architektury oraz sadzenia drzew w zwartych ze-
społach. 

3. Zakazy zabudowy, o których mowa w ust. 
1 i 2 nie dotyczņ inwestycji celu publicznego 
z zakresu łņcznoŌci publicznej. 

 
Rozdział III 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 10. Tereny komunikacji, o których mowa w §3 
ust. 1 pkt 4, wyznaczone na obszarze planu obej-
mujņ: 

1) drogň wewnňtrznņ – ul. Mały Borek, 
w przebiegu zgodnym z dotychczasowymi 
ustaleniami planu miejscowego, oznacze-
nie na rysunku – KDW; 

2) drogi pieszo-jezdne, oznaczenie na rysunku 
– KDWx; 

3) przejŌcia piesze, oznaczenie na rysunku – 
Kx . 

 
§ 11. 1. Dla obszaru objňtego planem obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej w powiņzaniu 
z istniejņcymi sieciami: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň – 
z miejskiej sieci wodociņgowej; 

2) zbiorowe odprowadzenie Ōcieków komu-
nalnych – poprzez istniejņce sieci kanaliza-
cji sanitarnej; 

3) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych: 

a) z zanieczyszczonych powierzchni o trwałej 
nawierzchni - zbiorowe, poprzez miejski 
system kanalizacji deszczowej, 

b) z pozostałych terenów - poprzez miejski 
system kanalizacji deszczowej lub 
w obrňbie działki budowlanej z zastosowa-

niem wymogów okreŌlonych w przepisach 
odrňbnych; 

4) zasilanie w energiň elektrycznņ – z systemu 
elektroenergetycznego; 

5) zaopatrzenie w energiň cieplnņ – poprzez 
systemy lokalne, z zastosowaniem urzņ-
dzeŊ i paliw charakteryzujņcych siň niskņ 
emisyjnoŌciņ do Ōrodowiska, spełniajņcych 
wymagania programu powietrza dla strefy 
- powiat pilski, w szczególnoŌci gazu; 

6) zasilanie w gaz ziemny – z systemu gazo-
ciņgowego; 

7) obsługa telekomunikacyjna – przez wyko-
rzystanie istniejņcych systemów oraz in-
nych urzņdzeŊ łņcznoŌci publicznej. 

 
§ 12. Gospodarowanie odpadami powstajņcymi na 
obszarze objňtym planem, w tym niebezpiecznymi 
oraz przemieszczanie mas ziemnych powstałych 
w procesie inwestycyjnym, nastņpi poprzez komu-
nalny system odbioru odpadów, zgodnie z Planem 
gospodarki odpadami dla Gminy Piła oraz przepi-
sami odrňbnymi w tym zakresie. 

 
Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

§ 13. Dla wszystkich terenów objňtych planem 
ustala siň stawkň 30%, stanowiņcņ podstawň do 
okreŌlenia opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza siň Prezyden-
towi Miasta Piły. 
 
§ 15. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na obszarze objňtym planem tracņ moc 
ustalenia uchwały Nr XXXVI/458/05 Rady Miasta 
Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piły na obszarze osiedla Staszyce (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. Nr 149 poz. 4089). 
 
§ 16. Uchwała obowiņzuje po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Miasta Piły  
Rafał Zdzierela 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr X/128/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr X/128/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŋCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-

NEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MAŁY BOREK Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŉ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z2004r. 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 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz.  

 

 

1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159), Rada Mia-
sta Piły:  

stwierdza zgodnoŌń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Piły 
w rejonie ul. Mały Borek z ustaleniami studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr 
XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 
2006r.). 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr X/128/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MAŁY BOREK, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z2004r. 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 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 

1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159), Rada Miasta 
Piły rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z ustalonymi w §11 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ul. Mały Borek zasadami budowy, 
rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury 
technicznej nie rozstrzyga siň o sposobie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania. 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr X/128/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

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

ca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. 
U. z2004r. 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 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 

871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. 
Nr 32 poz. 159), Rada Miasta Piły rozstrzyga, co na-
stňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z brakiem uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Piły w rejonie ul. Mały Borek nie rozstrzyga siň 
o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR IX/48/2011 RADY GMINY SIEDLEC 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żodyń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 
146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) Rada Gmi-
ny Siedlec uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. Nadaje siň w Żodyniu nazwň ulicy „Sosnowa” 
dla działki nr 505/44 oznaczonej na mapie stano-
wiņcej załņcznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Siedlec. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņcy  
Rady Gminy  

(-) Krzysztof Piechowiak  

  


