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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 4 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o go-
spodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 
z pópn. zm.) i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu [cieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 
123, poz. 858 z pópn. zm.) Rada Gminy Olszówka 
uchwala, co następuje: 

§1. Uchyla się w caEo[ci UchwaEę Nr 
XXXVII/170/2001 Rady Gminy w Olszówce z dnia 
28 grudnia 2001 roku w sprawie opEat za wprowa-
dzanie do gminnej oczyszczalni [cieków odpadów 
komunalnych ciekEych.

§2. W zakresie opEat z tytuEu zbiorowego odpro-
wadzania [cieków za pomocą sieci kanalizacyjnej 

do gminnej oczyszczalni [cieków w Olszówce obo-
wiązywać będą opEaty okre[lone taryfami dla zbio-
rowego odprowadzania [cieków uchwalonymi przez 
Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodocią-
gów i Kanalizacji w Koninie na poszczególne okresy 
taryfowe, którego gmina jest czEonkiem.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

§4. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wcho-
dzi w rycie po upEywie 14 dni od dnia ogEoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Olszówka

(-) PaweE Lasota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z pópn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 
1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) w związku z uchwa-
Eą Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 28 
maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia gminy Przykona, dla dziaEek poEoronych w miej-
scowo[ci Psary, Przykona, Laski i Wichertów Rada 
Gminy Przykona uchwala, co następuje: 

DZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

RozdziaE I
Zakres obowiązywania planu

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami ｧStu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przykonaｦ, uchwalonego 19 

marca 2008 r. uchwaEą nr XVII/106/08 Rady Gminy 
Przykona, uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy dla wy-
branych terenów w miejscowo[ci Wichertów, Przy-
kona, Psary i Laski, zwaną dalej planem. 

§2. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 pt. ｧGmina 
Przykona - zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, skala 1:1000 Wichertów, 
dziaEki nr 75, 109, 111, 177ｦ wraz z zaznaczoną 
granicą obszaru objętego planem stanowi zaEącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaEy.

2. Rysunek planu w skali 1:1000 pt. ｧGmina Przy-
kona - zmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, skala 1:1000 Psary, dziaEka nr 
231/4,ｦ wraz z zaznaczoną granicą obszaru obję-
tego planem stanowi zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy.

3. Rysunek planu w skali 1:1000 pt. ｧGmina Przy-
kona - zmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, skala 1:1000 Psary, dziaEki nr 
285/1, 285/2ｦ wraz z zaznaczoną granicą obszaru 
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UCHWADA Nr XLI/208/2010 RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 9 lutego 2010 r.

uchylająca uchwaEę w sprawie opEat za wprowadzanie do gminnej oczyszczalni [cieków odpadów komu-
nalnych ciekEych
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UCHWADA Nr XXXIV/254/10 RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 10 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla dziaEek po-
Eoronych w miejscowo[ci Psary, Przykona, Laski i Wichertów
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objętego planem stanowi zaEącznik nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

4. Rysunek planu w skali 1:500 pt. ｧGmina Przy-
kona - zmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, skala 1:500 Przykona, dziaEka 
nr 241/3ｦ wraz z zaznaczoną granicą obszaru ob-
jętego planem stanowi zaEącznik nr 4 do niniejszej 
uchwaEy.

5. Rysunek planu w skali 1:1000 pt. ｧGmina Przy-
kona - zmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, skala 1:1000 Laski, dziaEka nr 
35/3 w czę[ciｦ wraz z zaznaczoną granicą obszaru 
objętego planem stanowi zaEącznik nr 5 do niniejszej 
uchwaEy.

6. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej stanowi zaEącznik nr 6 do uchwaEy.

7. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia 
uwag zgEoszonych do projektu planu stanowi za-
Eącznik nr 7 do uchwaEy.

§3. Przedmiotem planu jest okre[lenie:
1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania;

2. zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego;

3. zasad ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego;

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków;

5. wymagaG wynikających z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych;

6. parametrów i wskapników ksztaEtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskapników in-
tensywno[ci zabudowy;

7. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi;

8. szczegóEowych zasad podziaEu nieruchomo[ci;
9. szczegóEowych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy;

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11. sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i urytkowania terenów;

12. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1. granica planu miejscowego;
2. symbol terenu;
3. linia rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu [ci[le okre[lona;

4. maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy;

§5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o: 

1. budowli sEurącej reklamie - nalery przez to ro-
zumieć wolnostojący trwale związany z gruntem 
obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozu-
mieniu ustawy Prawo budowlane;

2. urządzeniu sEurącym reklamie ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, 
sEurący reklamie;

3. froncie dziaEki - nalery przez to rozumieć tę gra-
nicę dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z 
której następuje wjazd i wej[cie na dziaEkę;

4. kalenicy dachu ｠ nalery przez to rozumieć naj-
wyrszą i najdEurszą, poziomą krawędp zaEamania 
poEaci dachu spadowego;

5. liczbie kondygnacji - nalery przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;

6. maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalery przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
ku planu, poza którą nie wolno wprowadzać nowej 
zabudowy;

7. obiekcie obsEugi technicznej - nalery przez to 
rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, 
która sEury odprowadzaniu [cieków, dostarczaniu 
wody, ciepEa, energii elektrycznej, gazu a takre sta-
cje transformatorowe, obiekty przepompowni [cie-
ków, urządzenia melioracji, zorganizowane miejsca 
zbiórki segregowanych odpadów komunalnych;

8. przeznaczeniu podstawowym, dominującym ｠ 
nalery przez to rozumieć dominujący (gEówny) spo-
sób zagospodarowania terenu;

9. przeznaczeniu uzupeEniającym, dopuszczal-
nym ｠ nalery przez to rozumieć morliwy sposób 
zagospodarowania terenu po speEnieniu wymagaG 
okre[lonych w planie, stanowiący uzupeEnienie lub 
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

10. symbolu przeznaczenia - nalery przez to rozu-
mieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, 
okre[lające ich przeznaczenie podstawowe lub prze-
znaczenie podstawowe i uzupeEniające;

11. powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ 
nalery przez to rozumieć powierzchnię terenu bio-
logicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie;

12. maksymalnej powierzchni zabudowanej - nale-
ry przez to rozumieć wskapnik wielko[ci powierzch-
ni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaEki lub 
terenu;

13. wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni caEkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych na danej dziaEce budowlanej do po-
wierzchni caEkowitej tej dziaEki;

14. wysoko[ci zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć maksymalną odlegEo[ć w rzucie prostopadEym 
pomiędzy najwyrszym punktem dachu budynku, a 
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najnirszym punktem gruntu rodzimego;
15. terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-

znaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre[lony 
symbolem lub symbolem i numerem;

16. urządzeniu pomocniczym - nalery przez to ro-
zumieć wyposarenie techniczne dróg, miejsca par-
kingowe, a takre oznakowanie sEurące organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia 
ochrony przeciwporarowej i obrony cywilnej, urzą-
dzenia sEurące informacji o terenie, a takre ogólno-
dostępne stacje telefoniczne;

17. usEugach nieuciąrliwych, produkcji nieuciąr-
liwej - nalery przez to rozumieć usEugi i dziaEalno[ć 
produkcyjną, które nie nalerą do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych, nie oddziaEują 
negatywnie na obszary Natura 2000 oraz na obsza-
ry chronionego krajobrazu, nie powodują ponadnor-
matywnego haEasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczenia powietrza i gleb, wód powierzch-
niowych i podziemnych, ustalonych przepisami 
szczególnymi dla okre[lonego dominującego prze-
znaczenia terenu;

18. usEugach uciąrliwych, produkcji uciąrliwej - 
nalery przez to rozumieć usEugi i dziaEalno[ć pro-
dukcyjną zaliczane do przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu w 
rozumieniu przepisów odrębnych, oddziaEujące ne-
gatywnie na obszary Natura 2000 oraz na obszary 
chronionego krajobrazu, powodujące ponadnorma-
tywny haEas, wibracje, promieniowanie, zanieczysz-
czenie powietrza i gleb, wód powierzchniowych i 
podziemnych, przekraczające normy wyznaczone 
przepisami szczególnymi dla okre[lonego w planie 
przeznaczenia dominującego;

19. terenie usEug i wytwórczo[ci - nalery przez 
to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w 
caEo[ci lub czę[ci sEurą do dziaEalno[ci, której celem 
jest zaspokajanie potrzeb ludno[ci, oraz wytwarza-
nie bezpo[rednio metodami przemysEowymi dóbr 
materialnych, przy czym uciąrliwo[ć ich zamyka się 
w granicach wEasnej dziaEki;

20. uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

21. zasięgu uciąrliwo[ci dróg - nalery przez to ro-
zumieć zasięg ponadnormatywnego oddziaEywania 
dróg;

22. przepisami prawa ｠ nalery przez to rozumieć 
przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

DZIAD II
USTALENIA OGÓLNE

RozdziaE II
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obję-

tych ustaleniami planu

§6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwaEą, ustala 

się następujące przeznaczenie terenu, przyporząd-
kowując mu wskazany obok symbol przeznaczenia: 

P,U - teren obiektów produkcyjnych, skEadów, ma-
gazynów i usEug ｠ dziaEki nr 75, 109, 111, 177 w 
miejscowo[ci Wichertów, dziaEki nr 285/1 i 285/2 
(nowe numery 285/4, 285/3) w miejscowo[ci Psa-
ry; 

U ｠ teren zabudowy usEugowej - dziaEka nr 241/3 
w miejscowo[ci Przykona, dziaEka nr 35/3 w czę[ci 
w miejscowo[ci Laski, dziaEka nr 241/3 w miejsco-
wo[ci Przykona;

U/MN - tereny zabudowy usEugowej z dopuszcze-
niem budownictwa mieszkaniowego jako przezna-
czenia dopuszczalnego, dziaEka nr 231/4 w miejsco-
wo[ci Psary;

RozdziaE III
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEtowa-

nia Eadu przestrzennego

§7. 1. Nowe budynki lub ich rozbudowywane 
czę[ci nalery lokalizować zgodnie  z maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okre[lonymi 
w rysunku planu.

2. Ustalenia dotyczące usytuowania kalenic gEów-
nych bryE budynków okre[lone w Rozdziale 12 nie 
dotyczą towarzyszącej zabudowy gararowej i go-
spodarczej.

3. Zezwala się na lokalizację garary wbudowa-
nych lub przybudowanych do gEównej bryEy budyn-
ku.

4. Ustala się zakaz lokalizacji budynków wysokich 
i wysoko[ciowych w rozumieniu Prawa Budowla-
nego.

RozdziaE IV
Ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§8. Wszelka dziaEalno[ć w obrębie terenów ob-
jętych planem powinna respektować obowiązujące 
przepisy prawa.

1. Wprowadza się caEkowity zakaz:
a) skEadowania jakichkolwiek odpadów ze szcze-

gólnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
b) odprowadzania [cieków bytowych i przemysEo-

wych bezpo[rednio do gruntu i cieków wodnych.
2. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i 

podziemnych z zachowaniem wymogów wynikają-
cych z przepisów prawa.

3. Zbędne masy ziemi powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery wykorzystać do nowego 
uksztaEtowania terenu w granicy dziaEki wEasnej lub 
sąsiednich, lub skEadować zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami.

4. DziaEalno[ć usEugowa nie more powodować 
uciąrliwo[ci dla [rodowiska i zdrowia ludzi, a jej 
ewentualne oddziaEywanie nie more wykraczać 
poza granice dziaEki, na której zlokalizowany jest 
obiekt.
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5. Instalacje zlokalizowane na terenach oznaczo-
nych symbolem przeznaczenia P,U, U i U/MN nie 
mogą powodować przekroczenia warto[ci dopusz-
czalnych, okre[lonych w przepisach regulujących 
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, poza 
terenem do którego prowadzący instalację posiada 
tytuE prawny.

6. Na terenie okre[lonym symbolem przeznacze-
nia U/MN, zabrania się lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
(poza obiektami infrastruktury technicznej), dla któ-
rych ustalono obowiązek sporządzania raportu od-
dziaEywania na [rodowisko.

7. Ustala się obowiązek ochrony przed haEasem 
dla istniejącej zabudowy i zapewnienie wEa[ciwego 
standardu akustycznego dla nowoprojektowanej za-
budowy poprzez

a) dla terenu oznaczonego symbolem U/MN po-
ziom haEasu musi być zgodny z poziomem haEasu 
dopuszczalnym dla zabudowy mieszkaniowo-usEu-
gowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) w przypadku występowania haEasu ponadnor-
matywnego ustala się stosowanie rozwiązaG tech-
nicznych i organizacyjnych ograniczających haEas 
np.: peEne ogrodzenia i bramy od strony drogi, ogra-
niczenie prędko[ci;

c) ograniczenie uciąrliwo[ci haEasowej do granic 
nieruchomo[ci, na której prowadzona jest dziaEal-
no[ć związana z emisją haEasu;

8. Gospodarka odpadami komunalnymi musi być 
prowadzona zgodnie z przepisami o odpadach i 
gminnym systemem wywozu odpadów komunal-
nych, natomiast gospodarka odpadami nie będący-
mi odpadami komunalnymi musi być prowadzona 
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Odpady 
nalery gromadzić selektywnie w wyznaczonych 
miejscach na kardej posesji.

9. W ksztaEtowaniu i ochronie zieleni urządzonej i 
nieurządzonej nalery:

a) zachować w miarę morliwo[ci istniejący drze-
wostan w postaci zadrzewieG i zakrzewieG [ródpol-
nych, zieleni towarzyszącej zabudowie oraz ciągom 
komunikacyjnym,

b) na terenach nowej zabudowy przeznaczyć na 
cele zieleni powierzchnie okre[lone w przepisach 
szczegóEowych niniejszego planu,

c) usuwać drzewa i krzewy przy rozbudowie i bu-
dowie obiektów budowlanych tylko jereli ich likwi-
dacja wynika z ustaleG planu lub przepisów prawa.

RozdziaE V
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej

§9. 1. DziaEka nr 241/3 w miejscowo[ci Przykona 
i dziaEki nr 75, 109, 111 i 177 w miejscowo[ci Wi-
chertów, znajdują się w strefie ochrony stanowisk 
archeologicznych.

Wszystkie zewidencjonowane stanowiska arche-

ologiczne oraz strefy ich występowania podlegają 
ochronie konserwatorskiej. 

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, na obszarach występowania stanowisk 
archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, pod-
czas inwestycji związanych z robotami ziemnymi, 
wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych 
w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania 
archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków ｠ Delegatura w Koninie, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przed 
rozpoczęciem prac ziemnych.

2. W przypadku natrafienia podczas robót ziem-
nych na obiekty mające charakter zabytku archeolo-
gicznego ｠ nalery wstrzymać roboty i niezwEocznie 
powiadomić odpowiednie organy ochrony zabyt-
ków.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu

§10. Parametry zabudowy i wskapniki ksztaEto-
wania zabudowy okre[lono w rozdziaEach  12 i 14 
niniejszej uchwaEy.

RozdziaE VII
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowa-

nia terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych 

na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych 
osuwaniem się mas ziemnych 

§11. 1. DziaEki nr 75, 109 oraz czę[ć dziaEek nr 
111 i 177 w miejscowo[ci Wichertów, dziaEki nr 
231/4, 285/1 i 285/2 (nowe numery 285/3 i 285/4) 
w miejscowo[ci Psary oraz dziaEka nr 241/3 w miej-
scowo[ci Przykona poEorone są w granicach tere-
nu górniczego ｧAdamów ｠ Kopminｦ utworzonego 
decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki Nr GW/M/
Pfu/84 z dnia 27 kwietnia 1984 r. Ministra Ochrony 
Zrodowiska Zasobów Naturalnych i Le[nictwa DGe/
WL/487/4473/99 z dnia 28.09.1999 r. 

2. DziaEki nr 231/4, 285/1 i 285/2 (nowe numery 
285/3 i 285/4) w miejscowo[ci Psary oraz dziaE-
ka nr 241/3 w miejscowo[ci Przykona poEorone są 
w granicach obszaru górniczego ｧAdamówｦ utwo-
rzonego decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki Nr 
VMF/3045/61 z dnia 12 lipca 1961 r.

3. W obszarze lokalizacji dziaEek objętych zmianą 
planu nie będą prowadzone roboty górnicze związa-
ne z ruchem zakEadu górniczego, nie przewiduje się 
występowania szkód związanych z deformacjami 
terenu spowodowanych eksploatacją górniczą.

4. W czę[ci póEnocnej miejscowo[ci Psary (dziaEki 
nr 285/1 i 285/2) prowadzone byEy w latach 1983-
1986 roboty górnicze (zdejmowanie i zwaEowanie 
nadkEadu) w związku z eksploatacją zEora węgla 
brunatnego ｧAdamówｦ 
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RozdziaE VIII
Ustalenia dotyczące wymagaG wynikających z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych 

§12. Nie ustala się 

RozdziaE IX
Szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§13. Nie ustala się

RozdziaE X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§14. Na terenie dziaEki nr 231/4 w miejscowo-
[ci Psary i 35/3 w miejscowo[ci Laski, ze względu 
na sąsiedztwo gazociągu w/C DN 250 relacji Turek 
｠ Uniejów, ustala się minimalną odlegEo[ć podsta-
wową lokalizacji obiektów budowlanych względem 
istniejącej sieci gazowej:

- 35 m na stronę od jego osi dla budynków ury-
teczno[ci publicznej (zabudowa usEugowa);

- 20 m na stronę od jego osi dla budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych.

RozdziaE XI
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej

§15. Na terenach objętych planem ustala się na-
stępujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktury:

1. budowle i budynki muszą być podEączone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyEącza, 
umorliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu 
wystarczającym dla obsEugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania dziaEki;

2. sieć elektroenergetyczną nalery realizować 
jako podziemną;

3. dopuszcza się realizację sieci elektroenerge-
tycznej jako napowietrznej wyEącznie w przypad-
kach uzasadnionych warunkami gruntowymi lub 
istniejącą infrastrukturą podziemną;

4. budynki muszą być podEączone do sieci wodo-
ciągowej i posiadać przyEącze wodociągowe, umor-
liwiające pobór wody zgodny z funkcją oraz sposo-
bem zagospodarowania i zabudowy dziaEki;

5. wody deszczowe z powierzchni dachów oraz 
terenów zielonych mogą być odprowadzane w spo-
sób niezorganizowany do ziemi w granicach wEasnej 
dziaEki;

6. wody opadowe i roztopowe z terenów utwar-
dzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu 
do wód lub do ziemi, w przypadkach okre[lonych 
przepisami odrębnymi, nalery oczy[cić do jako[ci 
wymaganej tymi przepisami; 

7. [cieki przemysEowe po ich podczyszczeniu do 

warto[ci okre[lonych przepisami odrębnymi przed 
ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i [cieki 
bytowe, będą docelowo odprowadzane rozdzielczą 
siecią kanalizacji do oczyszczalni [cieków, do cza-
su budowy kolektora kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się lokalizację atestowanych, bezodpEywowych 
zbiorników na nieczysto[ci ciekEe lub indywidual-
nych oczyszczalni biologicznych;

8. wszystkie budynki powinny posiadać zbiorcze 
lub indywidualne pródEa dostarczania ciepEa w stop-
niu wystarczającym dla prawidEowego urytkowania 
zgodnego z funkcją;

9. preferowanymi czynnikami grzewczymi są: 
gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne 
pródEa energii;

10. dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktu-
ry technicznej w granicach dziaEki budowlanej. 

11. dla prowadzenia infrastruktury technicznej 
(kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energe-
tyczna, gazowa itp.) niezwiązanej z funkcjonowa-
niem drogi, zarezerwować nalery teren poza pasem 
drogowym drogi krajowej.

§16. 1. ObsEuga komunikacyjna dziaEki poprzez 
istniejące lub projektowane zjazdy z drogi gminnej.

2. ObsEuga komunikacyjna terenów poEoronych 
przy drodze krajowej nr 72 morliwa jest wyEącznie 
poprzez ukEad dróg zbiorczych i lokalnych z wEą-
czeniem do drogi krajowej na istniejących skrzy-
rowaniach z zachowaniem minimalnych odlegEo[ci 
między skrzyrowaniami. Wyklucza się morliwo[ć 
tworzenia bezpo[rednich wEączeG do drogi krajowej.

3. Na terenie objętym planem, ustala się nastę-
pujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe nalery realizować na nie-
ruchomo[ci wEasnej inwestora;

2) nalery zapewnić minimalnie 2 miejsca parkin-
gowe na l lokal mieszkalny w zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej;

3) dla funkcji usEugowej nalery zapewnić miejsca 
parkingowe w ilo[ci 1 miejsce na karde 30m² po-
wierzchni urytkowej usEug;

4) dla funkcji produkcyjnej, skEadowej i magazy-
nowej nalery zapewnić miejsca parkingowe w ilo[ci 
dostosowanej do rodzaju prowadzonej dziaEalno[ci; 

DZIAD III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE XII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu obiektów produkcyjnych, skEadów, magazy-
nów i usEug oznaczonego symbolem P,U 

§17. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem P,U:

przeznaczenie podstawowe: teren obiektów pro-
dukcyjnych, skEadów, magazynów i usEug; 

§18. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
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czenia P,U ustala się następujące szczegóEowe wa-
runki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:
1. dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje:

2. dla terenu oznaczonego symbolem P,U usta-
la się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy 
6,0 m od granicy dziaEki z terenem drogi gminnej 
zgodnie z rysunkiem planu;

3. przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na 
terenach sąsiadujących z drogą krajową uwzględ-
nić nalery strefę uciąrliwo[ci drogi dla staEych uryt-
kowników sąsiadujących obszarów, zagrorenie dla 
upraw, budowli oraz nararenie na degradację staEych 
komponentów [rodowiska naturalnego, dopuszcza 
się wznoszenie budynków w zasięgu uciąrliwo[ci 
drogi okre[lonych w przepisach o ochronie i ksztaE-
towaniu [rodowiska pod warunkiem zastosowania 
przez inwestorów [rodków technicznych zmniejsza-
jących uciąrliwo[ci do poziomu okre[lonego w w/w 
przepisach,

odlegEo[ci dla drogi klasy G (gEównej) wynoszą:
- min 90 m dla obiektów budowlanych z pomiesz-

czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
- min 25 m dla obiektów budowlanych nieprzezna-

czonych na pobyt ludzi 
4. dla zabudowy związanej z przeznaczeniem te-

renu ustala się dachy pEaskie lub sko[ne o kącie na-
chylenia 15 ｠ 45 stopni;

5. nakazuje się zastosowanie zieleni izolacyjnej 
nisko i wysokopiennej, zimozielonej wzdEur granicy 
dziaEki;

6. obsEuga komunikacyjna dla terenu poEoronego 
w m. Wichertów, poprzez istniejące skrzyrowanie 

drogi krajowej nr 72 z drogą gminną do m. Smulsko;
7. dopuszcza się realizację budynku mieszkalne-

go dla prowadzącego dziaEalno[ć gospodarczą, pod 
warunkiem zachowania w budynku, klimatu aku-
stycznego zgodnie z przepisami odrębnymi;

8. dla budynków mieszkalnych obowiązuje: mak-
symalna wysoko[ć zabudowy do 10 m npt, dachy 
sko[ne o kącie nachylenia 15 ｠ 45 stopni;

9. dopuszcza się podziaE nieruchomo[ci i wydzie-
lanie dróg wewnętrznych. 

RozdziaE XIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy usEugowej, oznaczonego symbo-
lem U 

§19. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa usEugowa; 

§20. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U obowiązuje zakaz dystrybucji takich towa-
rów jak: gaz, paliwa pEynne i inne materiaEy niebez-
pieczne;

§21. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U ustala się następujące szczegóEowe warun-
ki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1. dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje:

2. poziom parteru nie more być zlokalizowany wy-
rej nir 90 cm powyrej poziomu gruntu w miejscu 
realizacji gEównego wej[cia do budynku; 

3. dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się 
maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy 6,0 m 
od granicy dziaEki z terenem drogi gminnej i 25,0 m 

od krawędzi jezdni drogi krajowej, zgodnie z rysun-
kiem planu; przy lokalizacji obiektów budowlanych 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 
w m. Laski, w strefie oddziaEywania drogi krajowej 
nr 72, nalery przewidzieć staraniem i na koszt inwe-
stora terenu zabezpieczenia przed uciąrliwo[ciami 
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 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,8 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) 25,0 

3 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni 
działki) 

10 

4 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 60 
 
2. dla terenu oznaczonego symbolem P,U ustala się maksymaln  nieprzekraczalną linię zabudowy 6,  m od granicy działki z 
terenem drogi gminnej zgodnie z rysunkiem planu; 
3. przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach sąsiadujących z drogą krajową uwzględnić należy strefę 
uciążliwości drogi dla stałych użytkowników sąsiadujących obszarów, zagrożenie dla upraw, budowli oraz narażenie na degradację 
stałych komponentów środowiska naturalnego, dopuszcza się wznoszenie budynków w zasięgu uciążliwości drogi określonych w 
przepisach o ochronie i kształtowaniu środowiska pod warunkiem zastosowania przez inwestorów środków technicznych 
zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w w/w przepisach, 
odległości dla drogi klasy G (głównej) wynoszą: 
- min 90 m dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi  
- min 25 m dla obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi  
4. dla zabudowy związanej z przeznaczeniem terenu ustala się dachy płaskie lub skośne o kącie nachylenia 15 – 45 stopni; 
5. nakazuje się zastosowanie zieleni izolacyjnej nisko i wysokopiennej, zimozielonej wzdłuż granicy działki; 
6. obsługa komunikacyjna dla terenu położonego w m. Wichertów, poprzez istniejące skrzyżowanie drogi krajowej nr 72 z 
drogą gminną do m. Smulsko; 
7. dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego dla prowadzącego działalność gospodarczą, pod warunkiem zachowania w 
budynku, klimatu akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8. dla budynków mieszkalnych obowiązuje: maksymalna wysokość zabudowy do 10 m npt, dachy skośne o kącie nachylenia 
15 – 45 stopni; 
9. dopuszcza się podział nieruchomości i wydzielanie dróg wewnętrznych.  
 
Rozdział XIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem U  
 
§19. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U: 
przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;  
§20. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U obowiązuje zakaz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i 
inne materiały niebezpieczne; 
§21. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1. dla każdej działki budowlanej obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA 
WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.8 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 

3 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni 
działki) 

20 

4 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 50 
 
2. poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej niż 90 cm powyżej poziomu gruntu w miejscu realizacji głównego 
wejścia do budynku;  
3. dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy 6,0 m od granicy działki z 
terenem drogi gminnej i 25,0 m od krawędzi jezdni drogi krajowej, zgodnie z rysunkiem planu; przy lokalizacji obiektów 
budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w m. Laski, w strefie oddziaływania drogi krajowej nr 72, należy 
przewidzieć staraniem i na koszt inwestora terenu zabezpieczenia przed uciążliwościami wywołanymi ruchem drogowym; 
4. dla zabudowy usługowej dachy płaskie lub skośne, o kącie nachylenia 25 – 45 stopni; 
5. nakazuje się zastosowanie zieleni izolacyjnej nisko i wysokopiennej zimozielonej wzdłuż granicy działki. 
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wywoEanymi ruchem drogowym;
4. dla zabudowy usEugowej dachy pEaskie lub sko-

[ne, o kącie nachylenia 25 ｠ 45 stopni;
5. nakazuje się zastosowanie zieleni izolacyjnej 

nisko i wysokopiennej zimozielonej wzdEur granicy 
dziaEki.

6. dojazd do terenu w m. Laski morliwy jest po-
przez skrzyrowanie drogi krajowej nr 72 z drogą po-
wiatową do m. Korytków;

7. obiekty budowlane lokalizowane w obrębie 
skrzyrowania nie mogą ograniczać widoczno[ci 
skrzyrowania.

RozdziaE XIV
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy usEugowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej, oznaczonego symbolem 

U/MN 

§22. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
U/MN:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa usEugowa;
przeznaczenia dopuszczalne: zabudowa mieszka-

niowa 

§23. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U/MN obowiązuje zakaz dystrybucji takich 
towarów jak: gaz, paliwa pEynne i inne materiaEy 
niebezpieczne;

§24. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U/MN ustala się następujące szczegóEowe 
warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1. dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje:

2. poziom parteru nie more być zlokalizowany wy-
rej nir 90 cm powyrej poziomu gruntu w miejscu 
realizacji gEównego wej[cia do budynku;

3. dla terenu oznaczonego symbolem U/MN usta-
la się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy 
6,0 m od granicy dziaEki z terenem drogi gminnej, 
zgodnie z rysunkiem planu;

4. dla zabudowy dachy sko[ne o kącie nachylenia 
25 ｠ 45 stopni lub pEaskie;

DZIAD IV
PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE.

RozdziaE XV
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów

§25. Ustala się tymczasowo, dotychczasowy 
sposób urytkowania terenu w granicach objętych 
planem do czasu realizacji zabudowy zgodnej z pla-
nem.

§26. Przeznacza się na cele nierolnicze grun-
ty rolne kl. IIIb w miejscowo[ci Psary, znajdują-
ce się w granicach objętych planem, na podsta-
wie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 
GZ.tr.057-602-355/09 z dnia 5.11.2009 r.

RozdziaE XVI
Ustalenia koGcowe

§27. Uchwala się dla terenów objętych ustalenia-
mi planu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w 
wysoko[ci 30%.

§28. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Przykona.

§29. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) CzesEaw Witczak
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6. dojazd do terenu w m. Laski możliwy jest poprzez skrzyżowanie drogi krajowej nr 72 z drogą powiatową do m. Korytków; 
7. obiekty budowlane lokalizowane w obrębie skrzyżowania nie mogą ograniczać widoczności skrzyżowania. 
 
Rozdział XIV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczonego symbolem U/MN  
 
§22. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U/MN: 
przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa; 
przeznaczenia dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa  
§23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U/MN obowiązuje zakaz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne materiały niebezpieczne; 
§24. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U/MN ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1. dla każdej działki budowlanej obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA 
WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.8 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) - do kalenicy 9,5 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy  2 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 20 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 40 

 
2. poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej niż 90 cm powyżej poziomu gruntu w miejscu realizacji głównego 
wejścia do budynku; 
3. dla terenu oznaczonego symbolem U/MN ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy 6,0 m od granicy działki 
z terenem drogi gminnej, zgodnie z rysunkiem planu; 
4. dla zabudowy dachy skośne o kącie nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie; 
 
DZIAŁ IV 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 
Rozdział XV 
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
 
§25. Ustala się tymczasowo, dotychczasowy sposób użytkowania terenu w granicach objętych planem do czasu realizacji 
zabudowy zgodnej z planem. 
§26. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne kl. IIIb w miejscowości Psary, znajdujące się w granicach objętych planem, 
na podstawie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.057-602-355/09 z dnia 5.11.2009 r. 
 
Rozdział XVI 
Ustalenia końcowe 
 
§27. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości 30%. 
§28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 
§29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
Przewodniczący 
Rady Gminy 
(-) Czesław Witczak 
 
Załącznik nr 1-5 (mapki skan) 
do uchwały Nr XXXIV/254/10 
Rady Gminy Przykona 
z dnia 10 lutego 2010 r. 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Przykona rozstrzyga, co na-
stępuje:

W zawiązku z uchwaleniem zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przykona dla wybranych terenów w miejscowo[ci 
Wichertów, Przykona, Psary i Laski, nie zachodzi 
konieczno[ć realizacji nowych sieci i urządzeG sys-
temu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Przykona rozstrzyga, co na-
stępuje:

Na podstawie o[wiadczenia Wójta Gminy Przy-
kona w sprawie braku uwag, na etapie wyEorenia 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego do publicznego wglądu, nie 
rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

ZaEącznik nr 6
do uchwaEy Nr XXXIV/254/10

Rady Gminy Przykona
z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przykona 

ZaEącznik nr 7
do uchwaEy Nr XXXIV/254/10

Rady Gminy Przykona
z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przykona 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 
7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrze[nia 1996 roku o 
utrzymaniu czysto[ci i porządku w gminach (tekst 
jed. Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z pópn. 
zm.) uchwala się co następuje:

§1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie dziaEalno[ci w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wEa[cicieli 
nieruchomo[ci powinien speEniać następujące wy-
magania:

1) posiadać prawo dysponowania bazą wyposa-
roną w zaplecze techniczno ｠ biurowe na terenie 
której będą gararowane [rodki transportu oraz prze-
chowywane pojemniki, kontenery, worki przewi-
dziane do [wiadczenia usEug objętych zezwoleniem 
a baza ta powinna być zlokalizowana na terenie 

ogrodzonym, powinna speEniać wymagania wynika-
jące z przepisów prawa budowlanego, ochrony [ro-
dowiska, przepisów bhp i p - por.,

2) dysponować [rodkami technicznymi odpowied-
nimi do zakresu prowadzonej dziaEalno[ci a ilo[ć 
pojazdów winna zapewniać peEną i nieprzerwaną 
obsEugę.

3) pojazdy sEurące do odbierania odpadów komu-
nalnych powinny speEniać wymagania okre[lone w 
ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z 
poz. zm.) a takre powinny być czyste, oznakowane 
w sposób trwaEy (oznakowanie zawierać informację 
o przedsiębiorcy) oraz powinny być przystosowane 
do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych 
i odpadów segregowanych w tym wielkogabaryto-
wych, niebezpiecznych i biodegradowalnych,

4) konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna 
powodować zanieczyszczenia [rodowiska poprzez 
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UCHWADA Nr XXXII/280/2010 RADY GMINY W KOLE

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie okre[lenia wymagaG, jakie powinni speEniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na [wiadczenie usEug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wEa[cicieli nieruchomo[ci oraz 

oprórniania zbiorników bezodpEywowych i transportu nieczysto[ci ciekEych


