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UCHWAŁA NR V/17/11 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

  
 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi Kaleń  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
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, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, 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 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 
1, art. 27 i art. 29 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 
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 
2010 r. 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) w nawiązaniu do uchwały Nr 
X/59/07 z dnia 10 paňdziernika 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Ma-
zowiecka, fragmenty wsi Kaleń, Rada Gminy Rawa 
Mazowiecka uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-

kresie nie uwzględnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi Kaleń – 
uwagi nie wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się zgodnoņć projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi Kaleń z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. 

§ 3. 1. Integralną częņcią uchwały są rysunki 
miejscowego planu, będące załącznikami Nr 1 i 2 do 
uchwały. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszarów 
objętych miejscowym planem, jest okreņlony na ry-
sunku miejscowego planu. 

3. Obowiązujący zakres rysunku miejscowe-
go planu, obejmuje: 

 a) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i sym-
bolem przeznaczenia terenu, 

 b) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia, które są granicą obszaru objętego zmianą 
planu miejscowego, 

 c) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgra-
niczających tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania terenu, 

 d) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 e) zwymiarowanie linii zabudowy w metrach. 

4. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, ustala się stawkę procentową słuŊą-
cą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci, w wysokoņci zero%. 

§ 4. 1. Pojęcia i okreņlenia uŊyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, naleŊy ro-
zumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisa-
mi prawa obowiązującego wg stanu na dzień podję-
cia niniejszej uchwały. 

2. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o: 
1) „obszarze planu” - naleŊy przez to rozumieć nie-

ruchomoņci lub ich częņci połoŊone w granicach 
niniejszego planu; 

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem planu” - 
naleŊy przez to rozumieć te zewnętrzne linie roz-
graniczające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania, przy któ-
rych wykreņlono symbol granicy obszaru objęte-
go rysunkiem planu, okreņlony w legendzie ry-
sunku planu; 

3) „obszarze urbanistycznym” - naleŊy przez to ro-
zumieć fragment obszaru gminy, którego granice 
pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjne-
go; 

4) „przeznaczeniu terenu” - naleŊy przez to rozumieć 
okreņlone dla poszczególnych terenów zespoły 
uprawnień i zobowiązań do podejmowania dzia-
łań w przestrzeni, słuŊących realizacji okreņlonych 
celów, wyodrębnione wg zasad i sposobów ko-
rzystania z nieruchomoņci, oznaczone w tekņcie 
zmiany planu i na rysunku miejscowego planu 
symbolem literowym; 

5) „dopuszczeniu” - naleŊy przez to rozumieć up-
rawnienia do realizacji obiektów budowlanych 
lub form zagospodarowania wskazanych w zasa-
dach i warunkach zagospodarowania terenu, któ-
re wykraczają poza ustalone w definicji przezna-
czenie terenu okreņlone niniejszą uchwałą; 

6) „działce budowlanej” - naleŊy przez to rozumieć
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nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do dro-
gi publicznej i wyposaŊenie w urządzenia infra-
struktury technicznej, są zgodne z pozostałymi 
ustaleniami niniejszego miejscowego planu oraz 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrębnych przepisów; 

7) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - naleŊy przez 
to rozumieć linię, w której moŊe być umieszczona 
ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu, zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, których wysunięcie poza ņcia-
nę budynku nie przekracza odległoņci 1,3 m, chy-
ba Ŋe jest to linia zabudowy ustalona od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej; 

8) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - naleŊy przez to rozumieć wskaňnik urbani-
styczny (liczbę niemianowaną) ustalony planem 
dla poszczególnego terenu lub działki budowla-
nej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni 
gruntu rodzimego pokrytego roņlinnoņcią oraz 
wodami powierzchniowymi na terenie lub działce 
budowlanej, a takŊe 50% sumy powierzchni tara-
sów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej 
niŊ 10 m2, urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłoŊu zapewniającym im natural-
ną wegetację, do powierzchni całego terenu lub 
działki budowlanej; 

9) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - 
naleŊy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszego planu; 

10) „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach - 
naleŊy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wejņciu do 
budynku lub jego częņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyŊej połoŊonego 
punktu przekrycia; 

11) „przepisach szczególnych” naleŊy przez to rozu-
mieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zago-
spodarowaniu terenu wynikające z uchwał wła-
ņciwych organów; 

12) „tereny zabudowy usługowej” oznaczonym sym-
bolem „U” - naleŊy przez to rozumieć przeznacze-
nie ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
realizowania projektowanych budynków o funkcji 
administracji, kultury, gastronomii, sportu i rekre-
acji, z niezbędnymi do ich funkcjonowania bu-
dynkami o pomieszczeniach technicznych i go-
spodarczych, garaŊami oraz powierzchniami bio-
logicznie czynnymi, dojņciami, dojazdami, miej-
scami postojowymi i obiektami infrastruktury te-
chnicznej, przy zachowaniu ograniczeń zawartych 
w rozdziale 2 niniejszej uchwały; 

13) „tereny stacji paliw”, oznaczonym symbolem 
„KSn” - naleŊy przez to rozumieć przeznaczenie 
ograniczone do zachowania istniejących oraz re-
alizowania projektowanych budynków stacji pa-
liw płynnych i gazowych z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach 
socjalnych, handlowych, technicznych i gospo-
darczych, garaŊami oraz terenami zieleni, dojņcia-
mi, dojazdami, miejscami postojowymi i obiek-
tami infrastruktury technicznej. 

§ 5. Na obszarach objętych planem, ustala 
się zasady zabudowy: 
1) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznacze-

niu lub zasadach zagospodarowania, naleŊy iden-
tyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w prze-
pisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w przy-
padku braku takich ustaleń w oparciu o: 

 a) punkty identyfikacyjne okreņlone na rysunku 
planu, 

 b) trwałe naniesienia lub granice własnoņci - jako 
linie (punkty) pokrywające się z tymi elemen-
tami rysunku zmiany planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków okreņlonych w 
pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające 
tereny o róŊnym przeznaczeniu lub zasadach za-
gospodarowania, naleŊy identyfikować w oparciu 
o miary graficzne z rysunku planu; 

3) linie zabudowy - okreņlono na rysunku planu 
punktami identyfikacyjnymi lub zwymiarowa-
niem; 

4) w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą ulicy, obowiązuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych, chyba Ŋe 
ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 2 niniej-
szej uchwały stanowią inaczej; 

5) w terenach, na których przeznaczenie umoŊliwia 
realizację budynków, dopuszczalne jest sytuowa-
nie budynków bezpoņrednio przy granicy sąsied-
niej działki budowlanej lub zbliŊenie na odległoņci 
do 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowla-
ną, przy zachowaniu przepisów dotyczących do-
stępu do pomieszczeń naturalnego oņwietlenia, 
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasłane-
cznienia, zachowania bezpieczeństwa poŊarowe-
go oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń pla-
nu; 

6) w terenach okreņlonych planem, obowiązuje za-
kaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci powyŊej 1,8 
m; 

7) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony 
ulic: 

 a) z prefabrykatów betonowych, 
 b) o wypełnieniu powierzchni powyŊej 60%. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki kształtowania 

zagospodarowania na wyodrĉbnionych terenach 
 
§ 6. Ustala się następujące przeznaczenie i
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szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 1 symbolem 14.25.KD-G: 
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga 

główna; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: po-

szerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 
725. 

§ 7. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 1 symbolem 14.26.KSn: 
1) przeznaczenie: tereny stacji paliw; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - budynki o wysokoņci do 9 m, 
 - połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%, 
 - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%, 
 - w budynkach obsługi stacji paliw dopuszcza 

się realizację pomieszczeń o funkcji handlu i  
gastronomii, 

 b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

 - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą pla-
nu funkcji zagospodarowania terenu, 

 - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 10% terenu, 

 - obowiązuje zachowanie standardów jakoņci 
ņrodowiska na granicy działki budowlanej, 
do której inwestor posiada tytuł prawny, od-
powiednich dla przeznaczenia terenu okre-
ņlonego dla działek sąsiednich, 

 - teren nie podlega ochronie przed hałasem w 
myņl przepisów szczególnych, 

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej oraz szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoņci, 

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostępnoņć komunikacyjna z drogi woje-

wódzkiej Nr 725 jednym zjazdem publicznym 
na warunkach okreņlonych przez właņciwego 
zarządcę drogi, 

 - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie te-
renu, minimum dla 10 samochodów osobo-
wych i 2 dla samochodów cięŊarowych, 

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

 - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu w drodze gminnej lub w oparciu o wła-

sne ujęcie wody na warunkach przepisów 
szczególnych, 

 - odprowadzenie ņcieków bytowych do bez-
odpływowego zbiornika na nieczystoņci cie-
kłe lub do zakładowej oczyszczalni ņcieków, 

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do rowów, do ziemi lub powierzch-
niowo przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych, 

 - w obrębie terenu, przez który przebiega linia 
elektroenergetyczna 15 kV, dopuszcza się 
przebudowę linii ze zmianą trasy i realizację 
stacji transformatorowych według zapotrze-
bowania, 

 - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii ņredniego napięcia i projektowanej 
stacji transformatorowej w obrębie terenu 
lub z istniejących linii niskiego napięcia, 

 - istniejąca linia elektroenergetyczna 15 kV do 
zachowania lub przebudowy, na kablową na 
warunkach dysponenta sieci, 

 - w pasach terenu o szerokoņci 7,5 m od osi 
linii elektroenergetycznej 15 kV i 7,5 m od osi 
stacji transformatorowych słupowych do-
puszczalna, jest realizacja budynków przy za-
chowaniu warunków bezpieczeństwa usta-
lonych przepisami szczególnymi, 

 - usuwanie odpadów komunalnych i produk-
cyjnych na zasadach okreņlonych w obowią-
zujących przepisach - w oparciu o niezbędne 
urządzenia słuŊące gromadzeniu odpadów w 
celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uŊytko-
wania terenu, 

 g) na elewacjach budynków od strony drogi, do-
puszcza się realizację noņników reklam: 

 - płaskich przylegających do ņciany, 
 - o powierzchni nie przekraczającej 20% po-

wierzchni całkowitej ņciany budynku, 
 h) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 

§ 8. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 2 symbolem 14.27.KD-G: 
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga 

główna; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) poszerzenie pasa drogowego drogi woje-

wódzkiej Nr 725, 
 b) teren połoŊony w Obszarze Chronionego Kraj-

obrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną 
ņrodkowej Rawki (projektowanego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej 
Rawki), realizacja zagospodarowania podlega 
rygorom ochrony, okreņlonym przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 9. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
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czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 2 symbolem 14.28.U: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zasady zabudowy: 
 - dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych 

w budynku o funkcji usługowej o udziale po-
wierzchni uŊytkowej budynku do 30%, 

 - wysokoņć budynków usługowych do 9 m, 
 - wysokoņć pozostałych budynków – jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m, 
 - połacie dachowe budynku usługowego o na-

chyleniu od 5% do 100%, 
 - połacie dachowe na pozostałych budynkach 

o nachyleniu od 2% do 100%, 
 - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 70%, 
 b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego: 
 - teren połoŊony w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z 
doliną ņrodkowej Rawki (projektowanego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej i 
Ņrodkowej Rawki), realizacja zagospodaro-
wania podlega rygorom ochrony, okreņlo-
nym przepisami szczególnymi, 

 - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą pla-
nu funkcji zagospodarowania terenu, 

 - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników, w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 10% działki budowlanej, 

 - obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, 

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, 

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostępnoņć komunikacyjna z drogi woje-

wódzkiej Nr 725 zjazdem publicznym, wspól-
nym dla działki Nr 165/6 i 165/8, na warun-
kach okreņlonych przez właņciwego zarządcę 
drogi ograniczonym do uczestników ruchu 
skręcających w prawo, 

 - dostępnoņć komunikacyjna do drogi gmin-
nej za poņrednictwem działki Nr 165/6 i ist-
niejącego zjazdu, 

 - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie te-
renu, dla samochodów osobowych mini-
mum 10 stanowisk i dla autokarów mini-
mum 2 stanowiska, 

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

 - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu w drodze gminnej lub w oparciu o ist-
niejące instalacje na działce Nr 165/6, 

 - odprowadzenie ņcieków bytowych do bez-
odpływowego zbiornika na nieczystoņci cie-
kłe lub do zakładowej oczyszczalni ņcieków, 

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

 - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

 - usuwanie odpadów komunalnych na zasa-
dach okreņlonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
Ŋące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania, 

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uŊytko-
wania terenu, 

 g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację noņników reklam: 

 - płaskich przylegających do ņciany, 
 - o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ņciany budynku, 
 h) teren stanowi uzupełnienie działki budowlanej 

oznaczonej działką ewidencyjną Nr 165/6. 
 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

 
§ 10. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o 

sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania – zadania nie wystę-
pują. 

§ 11. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
VII/45/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 
lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Ma-
zowiecka (obszary wsi: Bogusławki DuŊe, Bogusław-
ki Małe, Byszewice, Głuchówek, Nowy Głuchówek, 
Kaleń, Leopoldów, Matyldów, Pukinin i Ņwinice) 
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 
264, poz. 2325) w zakresie ustaleń dotyczących frag-
mentów obszarów o symbolach 14.06.R. i 14.11.R 
objętych niniejszym planem. 

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady  
Gminy Rawa Mazowiecka:  

Tadeusz Pazurek 
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