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w nadmiernej wysoko`ci ”odlegają zwrotowi na konto 
Starostwa Powiatowego w Przeworsku wraz 

z odsetkami w wysoko`ci okre`lonej jak dla zalegJo`ci 
podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia 
”owywszych okoliczno`ciŁ 

§ 10. 1Ł źarząd Powiatu Przeworskiego mowe 
upowawnić ”racowników Starostwa Powiatowego 
w Przeworsku do kontroli ”rawidJowo`ci ”rzekazanych 
informacji o liczbie uczniów oraz wykorzystaniu 
dotacji. 

2Ł Kontrola mowe być ”rze”rowadzona 
w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej 

wykorzystaniu. 

3. Zakres prze”rowadzanej kontroli mowe 
dotyczyć ”rowadzonej ”rzez szkoJę dotowaną 
dokumentacji organizacyjnej, finansowej 

i dokumentacji przebiegu nauczania, a w szczególno`ci 
zgodno`ci ze stanem faktycznym liczby uczniów 
wykazanych w rozliczeniach. 

4. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli 

wydatkowania przyznanej dotacji niezgodnie z celem 

okre`lonym w § 2 lub niezgodnie z rzeczywistym 

stanem uczniów w okresach, o których mowa w § 7, 
”rze”isy § 10 stosuje się od”owiednioŁ 

§ 11. Traci moc uchwaJa Nr XLIł286ł06 Rady 
Powiatu Przeworskiego z dnia 27 ”audziernika 2006rŁ 
w s”rawie szczegóJowych zasad udzielania 
i rozliczania dotacji dla nie”ublicznych szkóJ 
ponadgimnazjalnych. 

§ 12. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
źarządowi Powiatu PrzeworskiegoŁ 

§ 13. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
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UCHWAIA NR XLIł4Ń6ł2ŃńŃ 

 RAŚY MIśJSKIśJ W SOKOIOWIś MAIOPOLSKIM 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu Osiedla ｭPias—i IIｬ w So—oJowie MaJo”ols—im 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z ”óuniejszymi 

zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óuniejszymi 
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zmianami) Rada Miejska w SokoJowie MaJo”olskim 
uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy i miasta SokoJów MJ”Ł 
uchwalonego uchwaJą Nr XXVIIł262ł2001 rŁ Rady 
Miejskiej w SokoJowie MJ”Ł z dnia 21 lutego 2001 r. 

wraz z ”óuniejszymi zmianami, uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla 

ｭPiaski IIｬ w SokoJowie MaJo”olskim - zwany 

w dalszym ciągu uchwaJy ”lanemŁ 

2Ł Prze”isami niniejszej uchwaJy objęty jest 
teren o ”owŁ okoJo 14,30 ha, ”oJowony w zachodniej 

czę`ci miasta SokoJowa MJ”Ł 

3Ł źaJącznikiem do niniejszej uchwaJy są: 

1)  zaJącznik Nr 1 graficzny na mapie w skali 

1:1000 stanowiący rysunek ”lanu, który 
obowiązuje w zakresie zastosowanych tam 

oznaczeL 

2)  zaJącznik nr 2 rozstrzygający o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej 

§ 2. 1Ł W granicach ”lanu ustala się 
nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów: 

1)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭMNｬ o Jącznej ”owŁ okoJo 7,24 ha ”rzeznacza 
się ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

2)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭMNłUｬ o ”owŁ okoJo 2,65 ha ”rzeznacza się 
”od zabudowę mieszkaniową i dziaJalno`ć 
usJugową, 

3)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭUｬ o ”owŁ okoJo 0,23 ha ”rzeznacza się ”od 
usJugi, 

4)  teren oznaczony symbolem ｭUSｬ o ”owŁ okoJo 
0,62 ha ”rzeznacza się ”od rekreację i sport, 

5)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭKSｬ o ”owŁ 0,27 ha ”rzeznacza się ”od 
parkingi 

6)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭKŚｬ o ”owŁ okoJo 1,76 ha ”rzeznacza się ”od 
publiczne drogi dojazdowe, 

7)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭKŚWｬ o ”owŁ okoJo 1,33 ha ”rzeznacza się 
pod drogi wewnętrzne; 

8)  tereny oznaczone symbolem KX o ”owŁ okoJo 
0,20 ha ”rzeznacza się ”od ciągi ”ieszo-jezdne. 

2Ł Przez ”rze”isy odrębne, wymieniane 
w dalszej czę`ci uchwaJy, nalewy rozumieć ”rze”isy 
ustaw wraz z roz”orządzeniami wykonawczymi do 
ustaw. 

 

3Ł Na caJym terenie objętym ”lanem 
obowiązuje: 

1)  zakaz realizacji usJug zaliczanych ”rze”isami 
odrębnymi dotyczącymi ochrony `rodowiska, 
do ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, 

2)  do”uszczalny ”oziom haJasu jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

okre`lony ”rze”isami odrębnymi, dotyczącymi 
ochrony `rodowiskaŁ 

§ 3. 1Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
i ksztaJtowania zabudowy dla terenów, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami MN 1 i od MN 8 do  

MN 16: 

1)  ”odziaJ terenów na dziaJki budowlane wg linii 
”odziaJu wewnętrznego, oznaczonych na 
rysunku ”lanu, ”rzy czym do”uszcza się: 

a)  Jączenie dwóch sąsiednich dziaJek w jedną, 

b)  a)wtórny ”odziaJ dziaJek o ”owierzchni większej 
niw 0,10 ha na dwie dziaJki, ”od warunkiem 
za”ewnienia dojazdu wewnętrznego do 
wydzielanej dziaJki, ”owiązanego z drogą 
”ubliczną bez”o`rednio lub ”o”rzez drogę 
KDW, 

c)  ”rzesunięcie linii ”odziaJu wewnętrznego do  
5,0 m w kawdą stronę, z utrzymaniem 

”arametrów i ksztaJtu dziaJki, umowliwiających 
zachowanie warunków technicznych 
zabudowy, 

2)  ”owierzchnia zabudowy nie większa niw  
50% ”owierzchni dziaJki, 

3)  powierzchnia terenu biologicznie czynna, nie 

mniejsza niw 30 % ”owierzchni dziaJki 

4)  urządzenie na kawdej dziaJce co najmniej 
1 miejsca postojowego dla samochodu 

osobowego - o”rócz miejsca w garawu, 

5)  urządzenie na kawdej dziaJce ”lacyku na 
magazynowanie od”adów ”rzy linii 
rozgraniczającej drogi, ”rzy czym do”uszcza się 
usytuowanie ”lacyku ”rzy granicy dziaJki, 

6)  wysoko`ć budynków: 

a)  mieszkalnych ｦ nie większa niw dwie 
kondygnacje nadziemne, 

b)  garawy i budynków gos”odarczych ｦ jedna 

kondygnacja nadziemna, 

7)  dachy budynków s”adowe o nachyleniu ”oJaci 
od 30º do 45 º w odcieniach czerwieni lub 

brązu; 

8)  kierunek ”rzebiegu najdJuwszych kalenic 
budynków równolegle lub ”rosto”adle do linii 
”odziaJu wewnętrznego, z mowliwo`cią 
odchyleL do 10º ; 
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9)  kolorystyka `cian budynków ”astelowa, 
ws”óJgrająca z kolorem dachów; 

10)  ogrodzenia dziaJek od strony dróg awurowe, 
z obowiązkiem cofnięcia bram wjazdowych na 
odlegJo`ć minimum 3m od strony drogi; 

11)  linie zabudowy obowiązujące dla budynków 
mieszkalnych na terenach MN 1, MN 8 i MN 

9 w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KD 1, 

12)  linie zabudowy nie”rzekraczalne dla budynków 
mieszkalnych: 

a)  na terenie MN 8 w odlegJo`ci 6,0 m od linii 
rozgraniczających drogi KŚ3, 

b)  na terenie MN 9 w odlegJo`ci 6,0 m od linii 

rozgraniczających drogi KŚ2 i 4,0 m od drogi 

wewnętrznej KŚW 1 

c)  na terenach MN 10, MN 11, MN 12, MN 13, 

MN 14, MN 15 i MN 16 w odlegJo`ci 4,0 m od 
linii rozgraniczających dróg KŚW i w odlegJo`ci 
6,0 m od linii rozgraniczającej dróg KŚ; 

13)  linie zabudowy dla budynków gos”odarczych 
i garawy wolnostojących w odlegJo`ci nie 
mniejszej niw 10,0m od linii rozgraniczającej 
dróg KŚ i nie mniejszej niw 4,0 m od linii 
rozgraniczających dróg KŚW; 

14)  do”uszcza się: 

a)  sytuowanie garawy i budynków gospodarczych 

”rzy granicy dziaJek, 

b)  lokalizację ”rzydomowych basenów 
ką”ielowych i altan ogrodowych na dziaJkach 
o ”owierzchni ”owywej 0,10 haŁ 

2Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
i ksztaJtowania zabudowy dla terenów, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami od MN 2 do MN 7: 

1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

szeregowa, 

2)  ”odziaJ na dziaJki budowlane wg linii ”odziaJu 
wewnętrznego, oznaczonych na rysunku ”lanu, 

3)  ”owierzchnia zabudowy nie większa niw  
35% ”owierzchni dziaJki, 

4)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 50 % ”owierzchni dziaJki, 

5)  urządzenie na kawdej dziaJce co najmniej 
1 miejsca postojowego dla samochodu 

osobowego - o”rócz miejsca w garawu, 

6)  urządzenie na kawdej dziaJce ”lacyku na 
magazynowanie od”adów ”rzy linii 
rozgraniczającej drogi, ”rzy czym do”uszcza 
się: 

a)  usytuowanie ”lacyku ”rzy granicy dziaJki, 

b)  usytuowanie po jednym placyku na terenie 

 KX 3 i KX5, dla zes”oJów segmentów 
zabudowy wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi, 

7)  wysoko`ć budynków nie większa niw dwie 
kondygnacje nadziemne, 

8)  dachy budynków s”adowe o jednolitym 

nachyleniu ”oJaci na wszystkich budynkach, nie 
mniejszym niw 30º i nie większym niw  
45º, w odcieniach czerwieni lub brązu; 

9)  kolorystyka `cian budynków ”astelowa, 
ws”óJgrająca z kolorem dachów, 

10)  obowiązująca linia zabudowy w odlegJo`ci  
6,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚ1, 

11)  ogrodzenia dziaJek od strony drogi KŚ1 
awurowe, z obowiązkiem cofnięcia bram 
wjazdowych na odlegJo`ć minimum 3m od 
strony drogi, 

12)  dopuszcza się sytuowanie altan ogrodowychŁ 

§ 4. Ustala się zasady zagos”odarowania 
i ksztaJtowania zabudowy dla terenów, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami od MN/U1 do MN/U4: 

1)  lokalizacja budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wolnostojących i mieszkalnych 

wielorodzinnych o liczbie mieszkaL nie większej 
niw 4 w jednym budynku oraz obiektów dla 
dziaJalno`ci usJugowej wolnostojących lub 
wbudowanych w budynek mieszkalny, przy 

czym: 

a)  na kawdym z wydzielonych terenów dziaJalno`ć 
gos”odarcza winna być zlokalizowana co 

najmniej na jednej dziaJce, 

b)  na kawdym z terenów oznaczonych symbolami 
MN/U1, MN/U2 i MNłU4 ”od wolnostojące 
obiekty dla dziaJalno`ci gos”odarczej bez 
lokalizacji budynków mieszkalnych, mowe być 
”rzeznaczona nie więcej niw ”oJowa liczby 
dziaJek, 

2)  do”uszcza się lokalizację ”rzedsięwzięć 
mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko, je`li ocena o oddziaJywaniu na 
`rodowisko nie wykawe naruszenia 
do”uszczalnych norm `rodowiska; 

3)  ”owierzchnia zabudowy nie większa niw  
60% ”owierzchni kawdej dziaJki, 

4)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 30% ”owierzchni dziaJki, 

5)  urządzenie na kawdej dziaJce co najmniej 
1 miejsca postojowego dla samochodu 

osobowego o”rócz miejsca w garawu oraz 
dodatkowo co najmniej 1 miejsca postojowego 

na 100 m2 ”owierzchni uwytkowej 
”rzeznaczonej dla dziaJalno`ci gos”odarczej, 
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6)  urządzenie na kawdej dziaJce ”lacyku na 
magazynowanie od”adów ”rzy linii 
rozgraniczającej drogi, ”rzy czym do”uszcza się 
usytuowanie ”lacyku ”rzy granicy dziaJki, 

7)  podziaJ terenu na dziaJki budowlane zgodnie 
z liniami wewnętrznego ”odziaJu, oznaczonymi 
na rysunku planu, ”rzy czym do”uszcza się: 

a)  ”oJączenie dwóch dziaJek w jedną, 

b)  wtórny ”odziaJ dziaJek z wyznaczeniem dojazdu 

wewnętrznego do drogi KŚ bez”o`rednio lub 
”o”rzez drogę KŚW, 

8)  sytuowanie wolnostojących obiektów 
usJugowych w ”ierwszej linii zabudowy od dróg 
KD, 

9)  sytuowanie garawy i budynków gos”odarczych 
związanych z budynkami jednorodzinnymi na 

zapleczu budynków mieszkalnych, ”rzy czym 
do”uszcza się ich sytuowanie w granicach 

dziaJek, 

10)  wysoko`ć budynków nie większa niw 10,0m 
licząc od najwywszego ”oziomu terenu 
w obrysie `cian budynku do kalenicy dachu, 

11)  dachy budynków s”adowe, symetryczne, 
o nachyleniu ”oJaci nie mniejszym niw 30º i nie 

większym niw 45º, ”rzy czym na 
wolnostojących budynkach usJugowych 
do”uszcza się dachy jednos”adowe 
o nachyleniu nie mniejszym niw 20º, kolorystyka 
dachów od ciemnej czerwieni do brązu, 

12)  kierunek najdJuwszych kalenic dachów 
równolegle lub ”rosto”adle do linii ”odziaJu 
wewnętrznego, z dopuszczalnym odchyleniem 

do 10º, 

13)  linie zabudowy dla budynków mieszkalnych 
w odlegJo`ci: 

a)  nie mniejszej niw 6,0 m od linii rozgraniczającej 
dróg oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 
KD, 

b)  nie mniejszej niw 4,0 m od linii 
rozgraniczających dróg KŚW, 

14)  linie zabudowy dla budynków dziaJalno`ci 
gospodarczej w odlegJo`ci nie mniejszej niw  
4,0 m od linii rozgraniczających dróg KŚ 
i KDW; 

15)  do”uszcza się sytuowanie garawy i budynków 
gos”odarczych związanych z budynkami 

mieszkalnymi ”rzy granicy dziaJek; 

16)  do”uszcza się lokalizację obiektów i urządzeL 
infrastruktury technicznej na dziaJkach 
”rzylegających do dróg KŚ; 

17)  ogrodzenie dziaJek od strony dróg awuroweŁ 

§ 5. Ustala się zasady zagos”odarowania 
i ksztaJtowania zabudowy dla terenu, oznaczonego na 

rysunku ”lanu symbolem ｭUｬ: 

1)  lokalizacja usJug, w tym mogących ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
z do”uszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeL 
komunalnej infrastruktury technicznej, przy 

czym: 

2)  powierzchnia zabudowy nie większa niw  
70% powierzchni terenu, 

3)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 20% ”owierzchni terenu 

4)  linia zabudowy w odlegJo`ci nie mniejszej niw 
6,0 m od linii rozgraniczających drogi KŚ; 

5)  urządzenie miejsc ”ostojowych dla 

samochodów osobowych o liczbie miejsc nie 

mniejszej niw 1 na 4 zatrudnionych i 2 na  

100 m2 ”owierzchni s”rzedawy obiektu 
handlowego, 

6)  zagospodarowanie terenu w s”osób 
za”ewniający ”oruszanie się osób 
nie”eJnos”rawnych, 

7)  zagospodarowanie otoczenia obiektów 
budowlanych w formie zieleni urządzonej, 

8)  wysoko`ć gJównych bryJ budynków nie 
większa niw 12, m, 

9)  dachy budynków s”adowe o nachyleniu ”oJaci 
od 20º do 45º w odcieniach czerwieni lub 

brązu, 

10)  kolorystyka `cian budynków ”astelowa, 
ws”óJgrająca z kolorem dachówŁ 

§ 6. Ustala się zasady zagos”odarowania 
i ksztaJtowania zabudowy dla terenów, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami ｭUSｬ: 

1)  urządzenie ”laców zabaw dla dzieci, boisk do 
gier sportowo-rekreacyjnych, a takwe alejek 
spacerowych z obiektami maJej architektury, 

2)  ”owierzchnia zabudowy nie większa niw  
15% powierzchni terenu, 

3)  powierzchnia biologicznie czynna w formie 

zieleni urządzonej nie mniejsza niw  
30% powierzchni terenu, 

4)  wysoko`ć budynków do 2 kondygnacji, 

5)  dopuszcza się lokalizację usJug nie zaliczanych 
do ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowiskoŁ 

§ 7. Na terenach oznaczonych na rysunku 

”lanu symbolami KS nalewy urządzić ogólnodostę”ne, 
utwardzone ”arkingi dla samochodówŁ Na terenach 

tych do”uszcza się lokalizację obiektów i urządzeL 
infrastruktury technicznej. 

§ 8. 1Ł ObsJuga komunikacyjna terenu 
publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na 

rysunku planu symbolami KŚ, ”owiązanymi z drogą 
”ubliczną ”rzebiegającą ”oza ”óJnocno-wschodnią 
granicą ”lanu oraz systemem dróg wewnętrznych 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 69  - 6307 -  Poz. 1341 
 

KŚW, obsJugujących ”oszczególne tereny, 
wyodrębnione na rysunku ”lanu od”owiednimi 
symbolami. 

2Ł Śla dróg dojazdowych KŚ obowiązuje 
szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m 
i szeroko`ć jezdni nie mniejsza niw 5,0mŁ 

3Ł Śla dróg wewnętrznych oznaczonych na 
rysunku ”lanu symbolami KŚW obowiązuje szeroko`ć 
w liniach rozgraniczających nie mniejsza niw 10,0 m 
i nie większa niw 12,0 m 

4Ł Śla ciągów ”ieszo-jezdnych KX obowiązuje 
szeroko`ć nie mniejsza niw 5,0 m. 

§ 9. źasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1)  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 
sieci elektrycznej, ”rzy czym nalewy 
zlokalizować stację transformatorową na 
terenie, na którym do”uszczona jest lokalizacja 
obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej, 

2)  zaopatrzenie w gaz w ”owiązaniu z siecią 
gazową ”rzebiegająca ”oza granicami ”lanu, 

3)  zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 
w ”owiązaniu z istniejącą magistralą 
wodociągową Ø 500 mm ”rzebiegającą od 
wschodniej strony terenu objętego ”lanem, 
z mowliwo`cią ”oJączenia z wodociągiem  
Ø 160 mm ”rzebiegającym od ”óJnocnej stronie 
terenu i funkcjonowania w ukJadzie 
”ier`cieniowym, 

4)  od”rowadzenie `cieków bytowych kolektorami 
kanalizacyjnymi do istniejącej kanalizacji 
w rejonie ul. Piaski i w rejonie ulŁ Ko`ciuszki, 

5)  indywidualne rozwiązanie od”rowadzania 
`cieków ”rzemysJowych, wód o”adowych 
i opadowo-roztopowych ze szczelnych 

powierzchni utwardzonych - w s”osób nie 
”owodujący ”rzenikania ”onadnormatywnych 
zanieczyszczeL do wód i gruntów oraz zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

odrębnymi, 

6)  indywidualne rozwiązanie od”rowadzenia 
w s”osób nie ”owodujący ”rzenikania 
ponadnormatywnych zanieczyszczeL do wód 
i gruntów, nie ”owodujący naruszenia 
stosunków wodnych na dziaJkach osób trzecich 

oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

”rze”isami odrębnymi, 

7)  magazynowanie od”adów komunalnych 
w szczelnych ”ojemnikach na wJasnych 
dziaJkach i o”równianie na zasadach 
obowiązujących w gminie, 

8)  indywidualne rozwiązanie magazynowania 

od”adów ”owstaJych w wyniku dziaJalno`ci 
gospodarczej, w s”osób nie zagrawający 
`rodowisku i terenom sąsiednim i usuwania 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

”rze”isami odrębnymi, 

9)  ogrzewanie obiektów ze uródeJ 
minimalizujących ｭniską emisjęｬ zanieczyszczeL 
do powietrza, 

10)  ”rzebieg gJównych sieci infrastruktury 
technicznej w granicach terenów 
przeznaczonych pod drogi poza ich jezdniami 

oraz ”omiędzy liniami rozgraniczającymi dróg 
i liniami zabudowy ｦ z zastosowaniem 

”arametrów sieci za”ewniających obsJugę 
caJego terenu objętego ”lanemŁ 

§ 10. Do czasu zagospodarowania zgodnego 

z niniejszym planem: 

1)  tereny nalewy uwytkować w s”osób 
dotychczasowy, 

2)  zakazuje się lokalizacji obiektów 
tymczasowych, nie związanych z realizacja 

ustaleL ”lanuŁ 

§ 11. Ustala się 30% stawkę, na ”odstawie 
której ustalona będzie o”Jata z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem niniejszego 

planu. 

§ 12. Wykonanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi Gminy i Miasta SokoJów MJ”Ł 

§ 13. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
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