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Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pópn. zm.), 
art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) i art. 7 usta-
wy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów 
rolnych i le[nych (Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 
1266 t.j. z pópn. zm.) oraz stosownie do uchwa-
Ey Nr XX/180/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 10 
grudnia 2008r., po stwierdzeniu zgodno[ci planu 
z ustaleniami ｧStudium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanówｦ 
uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Prusz-
kowie i DębniaEkach Kaliskich ｠ IIｦ, zwany dalej pla-
nem. 

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Planem jest czę[ć tekstowa uchwaEy oraz 
zaEączniki do uchwaEy.

2. ZaEącznik nr 1 do uchwaEy, stanowiący czę[ć 
graficzną planu jest integralną czę[cią uchwaEy.

3. ZaEącznik nr 2 do uchwaEy stanowi rozstrzy-
gnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych.

4. ZaEącznik nr 3 do uchwaEy stanowiący rozstrzy-
gnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu.

5. Granice obszaru objętego uchwaEą okre[la 
czę[ć graficzna planu na mapie w skali 1:1000.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia ni-
niejszego planu, o ile z tre[ci przepisu nie wynika 
inaczej,

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę, o ile z tre[ci przepisu nie wynika inaczej,

3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu, wykonany na mapie sytuacyjno ｠ wyso-
ko[ciowej w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 
1 do niniejszej uchwaEy,

4) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 

symbolem literowym i numerem,
5) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną, o której mowa w przepisach ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

6) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają przeznaczenie podstawowe, 
wedEug proporcji ustalonych w dalszych przepisach 
niniejszej uchwaEy,

8) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię jaką tworzą lica [cian budynków, z 
dopuszczeniem jej przekroczenia przez elementy ar-
chitektoniczne budynku do 2 m,

9) nieprzekraczalną linię zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, której nie mogą przekroczyć lica 
[cian budynków,

10) adaptacji zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć zachowanie budynków istniejących z morliwo-
[cią ich modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,

11) intensywno[ci zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć wielko[ć powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni dziaEki,

12) powierzchni terenu biologicznie czynnej - na-
lery przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa 
w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§3. 1. Przedmiotem ustaleG planu są:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnych funkcjach lub rórnych zasadach 
zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego,

3) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej,

5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-
sywno[ci zabudowy,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych,

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczania w ich urytkowaniu,

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
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temów komunikacji i infrastruktury technicznej,
9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów,
10) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opEatę, której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie ustala:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych,

2) szczegóEowych zasad i warunków scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym.

§4. 1. Ustala się następujące przeznaczenia tere-
nów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej ｠ oznaczone na rysunku planu symbolami: MN 
1, MN 2, MN 3, MN 4, MN 5, MN 6, MN 7, MN 8, 
MN9, MN 10, MN 11, MN 12, MN 13, MN14,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEugowej ｠ oznaczone na rysunku planu symbola-
mi: MN/U 1, MN/U 2, MN/U 3,

3) teren zabudowy usEugowej- oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: U 1,

4) teren obsEugi produkcji w gospodarstwie rol-
nym lub hodowlanym ｠ oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem RM,

5) teren rolniczy ｠ oznaczony na rysunku planu 
symbolem R,

6) teren drogi publicznej lokalnej ｠ oznaczony na 
rysunku planu symbolem KDL,

7) tereny dróg publicznych dojazdowych ｠ ozna-
czone na rysunku planu symbolami: KDD 1, KDD 2, 
KDD 3, KDD 4, KDD 5,

8) tereny dróg wewnętrznych ｠ oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: KDW 1, KDW 2, KDW 3, 
KDW 4,

9) tereny komunikacji pieszej ｠ oznaczone na ry-
sunku planu symbolami KDP 1, KDP 2,

10) tereny infrastruktury technicznej elektroener-
getycznej ｠ oznaczone na rysunku planu symbolami 
E 1, E 2,

2. Numery występujące po symbolach terenów 
mają jedynie znaczenie porządkowe.

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

1) granica opracowania planu,
2) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) obowiązujące linie zabudowy dla budynków 

mieszkalnych,
5) projektowane linie podziaEów nieruchomo[ci - 

obowiązujące.

§6. Na caEym obszarze ustala się zakazy:

1) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 
i potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 
w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu in-
formacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale spo-
EeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz o ocenach 
oddziaEywania na [rodowisko, z wyjątkiem inwe-
stycji zaliczanych do celów publicznych, o których 
mowa w ustawie o gospodarce nieruchomo[ciami,

2) lokalizowania obiektów i urządzeG oraz prowa-
dzenia dziaEalno[ci usEugowej mogącej powodować 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny,

3) lokalizowania na terenach przeznaczonych do 
zabudowy, a nie wyposaronych w podstawową 
sieć infrastruktury technicznej (wodociąg, energia 
elektryczna), nowych budynków, przed wykona-
niem tej infrastruktury,

4) odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
oraz [cieków opadowych i roztopowych na grunty 
sąsiednie,

5) lokalizowania nowych obiektów powodujących 
emisję zanieczyszczeG o charakterze odorowym.

§7. Na caEym obszarze ustala się następujące obo-
wiązki:

1) rozwiązania występujących kolizji projektowa-
nych obiektów budowlanych z sieciami lub urzą-
dzeniami infrastruktury technicznej, na zasadach 
okre[lonych w obowiązujących przepisach i w 
uzgodnieniu z zarządcami infrastruktury technicznej,

2) ochrony istniejących urządzeG melioracyjnych,
3) uzgodnienia lokalizacji projektowanej zabudowy 

z administratorem urządzeG melioracyjnych przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, w przypadku 
kolizji projektowanej zabudowy z urządzeniami me-
lioracyjnymi,

4) prowadzenia prac budowlanych w sposób nie-
powodujący naruszenia stanu wody na gruncie, a 
zwEaszcza kierunku odpEywu znajdującej się na jego 
gruncie wody opadowej ani kierunku odpEywu ze 
pródeE,

5) zdjęcia warstwy humusu przed rozpoczęciem 
prac budowlanych i wykorzystania jej do celów re-
kultywacyjnych,

6) wywiezienia nadmiaru mas ziemnych w miejsce 
wskazane przez Urząd Gminy Blizanów,

7) zgEoszenia Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków wszelkich znalezisk po-
siadających znamiona zabytku, odnalezionych przy 
prowadzeniu prac ziemnych oraz zabezpieczenia od-
krytego przedmiotu a takre wstrzymania wszelkich 
robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć,

8) uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków warunków realizacji in-
westycji, w tym związanych z budownictwem i 
zagospodarowaniem terenu, w obrębie obszarów 
chronionych i stref występowania stanowisk arche-
ologicznych.
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RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: MN 1, MN 2, MN 3, MN 4, MN 5, MN 
6, MN 7, MN 8, MN9, MN 10, MN 11, MN 12, MN 
13, MN14 ustala się:

1) funkcję mieszkaniową jednorodzinną - jako 
przeznaczenie podstawowe,

2) funkcję usEug - jako przeznaczenie dopuszczal-
ne - z wyEączeniem usEug handlu, gastronomii i usEug 
okre[lonych w §6 uchwaEy oraz pod warunkiem, re 
będą one mie[ciEy się w budynku mieszkalnym, a 
powierzchnia lokalu usEugowego nie przekroczy 
30% powierzchni caEkowitej budynku,

3) zasady ksztaEtowania nowej zabudowy i rozbu-
dowy budynków adaptowanych:

a) sytuowanie nowych budynków mieszkalnych 
- zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi li-
niami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych bez-
po[rednio przy granicy lub w odlegEo[ci 1,5 m od 
granicy dziaEki sąsiedniej,

c) morliwo[ć lokalizowania budynków na kilku 
dziaEkach geodezyjnych,

d) dopuszcza się lokalizację garary i budynków 
gospodarczych bezpo[rednio przy granicy lub w od-
legEo[ciach mniejszej nir 4 m od granicy dziaEki są-
siedniej, w przypadkach okre[lonych w przepisach 
odrębnych,

e) intensywno[ć zabudowy ｠ do 0,3,
f) geometria dachu budynków ｠ dachy dwuspa-

dowe lub wielospadowe o kącie nachylenia poEaci 
dachowych ｠ od 30o do 45o,

g) kierunek gEównej kalenicy budynków ｠ równo-
legEy lub prostopadEy do frontu dziaEki,

h) dopuszcza się sytuowanie garary i budynków 
gospodarczych z dachami pEaskimi lub jednospado-
wymi,

i) wysoko[ć budynków mieszkalnych i mieszkalno 
- usEugowych liczoną od poziomu terenu do gEównej 
kalenicy budynku - do 10 m,

j) wysoko[ć samodzielnych garary i budynków 
gospodarczych liczoną do od poziomu terenu do 
gEównej kalenicy budynku ｠ do 6 m,

k) wysoko[ć samodzielnych garary i budynków 
gospodarczych liczoną od poziomu terenu do naj-
wyrszego punktu dachu ｠ w przypadku dachów 
pEaskich lub jednospadowych ｠ do 4 m,

l) szeroko[ć elewacji frontowej projektowanych 
budynków mieszkalnych ｠ do 18 m,

m) szeroko[ć elewacji frontowej projektowanych 
samodzielnych garary i budynków gospodarczych 
｠ do 7 m,

4) obowiązek zachowania minimum 30% po-
wierzchni terenu jako powierzchni biologicznie 
czynnej,

5) obowiązek wyznaczenia na terenie wEasnej 
dziaEki:

a) doj[ć i dojazdów do budynków,

b) miejsc magazynowania odpadów,
c) zieleni przydomowej,
6) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojo-

wych w obrębie wEasnej nieruchomo[ci,
7) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojo-

wych na karde 30 m2 powierzchni urytkowej usEug, 
w przypadku lokalizowania na terenie dziaEki funkcji 
usEugowych,

8) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaEek 

powinna wynosić 700 m2,
b) minimalna szeroko[ć frontu wydzielanych dzia-

Eek powinna wynosić 20 m
c) przy wydzielaniu dziaEek nalery uwzględnić 

obowiązujące linie podziaEu nieruchomo[ci wyzna-
czone na rysunku planu,

d) dopuszcza się podziaEy geodezyjne dla wydzie-
lenia terenów pod obiekty infrastruktury technicz-
nej,

9) dopuszcza się Eączenie kilku dziaEek geodezyj-
nych w szczególno[ci, gdy samodzielnie nie tworzą 
one dziaEki budowlanej o wskazanej w pkt 8 lit a) 
minimalnej powierzchni,

10) obsEuga komunikacyjna terenów przewidzia-
nych w planie do zabudowy, odpowiednio:

a) z istniejącej drogi lokalnej, oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem KDL,

b) z istniejących i projektowanych dróg dojazdo-
wych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
KDD 1, KDD 2, KDD 3, KDD 4, KDD 5,

c) z projektowanych dróg wewnętrznych ｠ ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: KDW 1, KDW 
2, KDW 3, KDW 4,

11) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodocią-
gowej ｠ na warunkach okre[lonych przez zarządcę 
sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych ｠ do gminnej kanalizacji sanitarnej, na warun-
kach okre[lonych przez zarządcę sieci kanalizacyj-
nej,

c) obowiązek podczyszczenia [cieków komunal-
nych do wymaganych przez dysponenta sieci para-
metrów, przed ich odprowadzeniem do sieci kanali-
zacji sanitarnej,

d) dopuszcza się do czasu wybudowania gmin-
nej kanalizacji sanitarnej odprowadzenie [cieków 
do szczelnych zbiorników bezodpEywowych, z obo-
wiązkiem wywozu [cieków przez wyspecjalizowane 
firmy do oczyszczalni [cieków,

e) rozprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
po terenie dziaEki budowlanej, pod warunkiem, re 
wody te nie będą zalewaEy lub podtapiaEy terenów 
sąsiednich,

f) nadmiar wód opadowych i roztopowych nalery 
odprowadzić do gminnej kanalizacji deszczowej, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci kana-
lizacyjnej lub do odbiornika, po uzyskaniu prawem 
wymaganych zezwoleG,
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g) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzo-
nych, po ich podczyszczeniu, do systemu gminnej 
kanalizacji deszczowej, na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

h) dopuszcza się odprowadzenie podczyszczo-
nych [cieków opadowych i roztopowych do rowu 
lub cieku naturalnego, po uzyskaniu prawem wyma-
ganych zezwoleG,

i) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej, na warunkach okre-
[lonych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej,

j) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatorowych 
w miejscach wyznaczonych na rysunku planu,

k) obowiązek dostosowania ｠ na etapie projektu 
budowlanego ｠ parametrów technicznych sieci i 
urządzeG infrastruktury technicznej do morliwo[ci 
obsEugi wszystkich projektowanych obiektów na te-
renie objętym planem,

12) zaopatrzenie w ciepEo ｠ do celów grzewczych 
dopuszcza się stosowanie paliw pEynnych, gazo-
wych i staEych (np. biomasa, drewno), charaktery-
zujących się najnirszym wskapnikiem emisyjnymi 
lub wykorzystanie alternatywnych pródeE energii,

13) zagospodarowanie odpadów ｠ w sposób zor-
ganizowany (magazynowanie w pojemnikach z za-
stosowaniem segregacji odpadów i wywóz przez 
wyspecjalizowane jednostki do miejsc odzysku i 
unieszkodliwiania), zgodnie z Gminnym Planem Go-
spodarki Odpadami i ustawą o odpadach,

14) zakaz realizacji od strony dróg ogrodzeG z pre-
fabrykatów betonowych oraz ogrodzeG o wysoko-
[ci przekraczających 160 cm,

15) standardy akustyczne, jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

16) do czasu realizacji ustaleG planu tereny i ist-
niejące obiekty mogą być urytkowane w dotychcza-
sowy sposób.

§9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: MN/U1, MN/U2, MN/U 3 ustala się:

1) funkcję mieszkaniową jednorodzinną - jako 
przeznaczenie podstawowe,

2) funkcję usEug - jako przeznaczenie dopuszczalne 
- z wyEączeniem usEug okre[lonych w §6 uchwaEy i 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedary po-
wyrej 400 m2 oraz pod warunkiem, re powierzch-
nia budynku usEugowego nie przekroczy 50% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

3) zasady ksztaEtowania nowej zabudowy i rozbu-
dowy budynków adaptowanych:

a) morliwo[ć lokalizowania budynków usEugo-
wych jako wolno stojących,

b) sytuowanie nowych budynków mieszkalnych i 
usEugowych - zgodnie z nieprzekraczalnymi i obo-
wiązującymi liniami zabudowy wyznaczonymi na 
rysunku planu,

c) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i usEu-
gowych bezpo[rednio przy granicy lub w odlegEo[ci 
1,5 m od granicy dziaEki sąsiedniej,

d) morliwo[ć lokalizowania budynków na kilku 
dziaEkach geodezyjnych,

e) dopuszcza się lokalizację garary i budynków 
gospodarczych bezpo[rednio przy granicy lub w od-
legEo[ciach mniejszej nir 4 m od granicy dziaEki są-
siedniej, w przypadkach okre[lonych w przepisach 
odrębnych,

f) intensywno[ć zabudowy ｠ do 0,3,
g) geometria dachu budynków ｠ dachy dwuspa-

dowe lub wielospadowe o kącie nachylenia poEaci 
dachowych ｠ od 30o do 45o,

h) kierunek gEównej kalenicy budynków ｠ równo-
legEy lub prostopadEy do frontu dziaEki,

i) dopuszcza się sytuowanie garary i budynków 
gospodarczych z dachami pEaskimi lub jednospado-
wymi,

j) wysoko[ć budynków mieszkalnych i usEugo-
wych liczoną od poziomu terenu do gEównej kaleni-
cy budynku - do 10 m,

k) wysoko[ć samodzielnych garary i budynków 
gospodarczych liczoną do od poziomu terenu do 
gEównej kalenicy budynku ｠ do 6 m,

l) wysoko[ć samodzielnych garary i budynków 
gospodarczych liczoną od poziomu terenu do naj-
wyrszego punktu dachu ｠ w przypadku dachów 
pEaskich lub jednospadowych ｠ do 4 m,

m) szeroko[ć elewacji frontowej projektowanych 
budynków mieszkalnych i usEugowych ｠ do 18 m,

n) szeroko[ć elewacji frontowej projektowanych 
samodzielnych garary i budynków gospodarczych 
｠ do 7 m,

4) obowiązek zachowania minimum 25% po-
wierzchni terenu jako powierzchni biologicznie 
czynnej,

5) obowiązek wyznaczenia na terenie wEasnej 
dziaEki:

a) doj[ć i dojazdów do budynków,
b) miejsc magazynowania odpadów,
c) zieleni przydomowej,
6) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojo-

wych w obrębie wEasnej nieruchomo[ci,
7) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojo-

wych na karde 30 m2 powierzchni urytkowej usEug, 
w przypadku lokalizowania na terenie dziaEki bu-
dowlanej funkcji usEugowych,

8) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaEek 

powinna wynosić 900 m2,
b) minimalna szeroko[ć frontu wydzielanych dzia-

Eek powinna wynosić 20 m,
c) dopuszcza się podziaEy geodezyjne dla wydzie-

lenia terenów pod obiekty infrastruktury technicz-
nej,

9) dopuszcza się Eączenie kilku dziaEek geodezyj-
nych w szczególno[ci, gdy samodzielnie nie tworzą 
one dziaEki budowlanej o wskazanej w pkt 8 lit a) 
minimalnej powierzchni,

10) obsEuga komunikacyjna terenów przewidzia-
nych w planie do zabudowy, odpowiednio:

a) z istniejącej drogi lokalnej, oznaczonej na rysun-
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ku planu symbolem KDL,
b) z istniejących i projektowanych dróg dojazdo-

wych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
KDD 1, KDD 3,

11) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodocią-
gowej ｠ na warunkach okre[lonych przez zarządcę 
sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych ｠ do gminnej kanalizacji sanitarnej, na warun-
kach okre[lonych przez zarządcę sieci kanalizacyj-
nej,

c) obowiązek podczyszczenia [cieków komunal-
nych do wymaganych przez dysponenta sieci para-
metrów, przed ich odprowadzeniem do sieci kanali-
zacji sanitarnej,

d) dopuszcza się do czasu wybudowania gmin-
nej kanalizacji sanitarnej odprowadzenie [cieków 
do szczelnych zbiorników bezodpEywowych, z obo-
wiązkiem wywozu [cieków przez wyspecjalizowane 
firmy do oczyszczalni [cieków,

e) rozprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
po terenie dziaEki budowlanej, pod warunkiem, re 
wody te nie będą zalewaEy lub podtapiaEy terenów 
sąsiednich,

f) nadmiar wód opadowych i roztopowych nalery 
odprowadzić do gminnej kanalizacji deszczowej, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci kana-
lizacyjnej lub do odbiornika, po uzyskaniu prawem 
wymaganych zezwoleG,

g) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzo-
nych, po ich podczyszczeniu, do systemu gminnej 
kanalizacji deszczowej, na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

h) dopuszcza się odprowadzenie podczyszczo-
nych [cieków opadowych i roztopowych do rowu 
lub cieku naturalnego, po uzyskaniu prawem wyma-
ganych zezwoleG,

i) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej, na warunkach okre-
[lonych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej,

j) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatorowych,
k) obowiązek dostosowania ｠ na etapie projektu 

budowlanego ｠ parametrów technicznych sieci i 
urządzeG infrastruktury technicznej do morliwo[ci 
obsEugi wszystkich projektowanych obiektów na te-
renie objętym planem,

l) zaopatrzenie w ciepEo ｠ do celów grzewczych 
dopuszcza się stosowanie paliw pEynnych, gazo-
wych i staEych (np. biomasa, drewno), charaktery-
zujących się najnirszym wskapnikiem emisyjnymi 
lub wykorzystanie alternatywnych pródeE energii,

m) zagospodarowanie odpadów ｠ w sposób zor-
ganizowany (magazynowanie w pojemnikach z za-
stosowaniem segregacji odpadów i wywóz przez 
wyspecjalizowane jednostki do miejsc odzysku i 
unieszkodliwiania), zgodnie z Gminnym Planem Go-
spodarki Odpadami i ustawą o odpadach,

12) zakaz realizacji od strony dróg ogrodzeG z pre-
fabrykatów betonowych oraz ogrodzeG o wysoko-
[ci przekraczających 160 cm,

13) standardy akustyczne, jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usEugo-
wą,

14) do czasu realizacji ustaleG planu tereny i ist-
niejące obiekty mogą być urytkowane w dotychcza-
sowy sposób.

§10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: U1 ustala się:

1) funkcję usEug ｠ jako przeznaczenie podstawo-
we, z wyEączeniem usEug okre[lonych w §6 uchwa-
Ey oraz obiektów handlowych o powierzchni sprze-
dary powyrej 1000 m2,

2) funkcję mieszkaniową - jako przeznaczenie uzu-
peEniające - pod warunkiem wydzielenia tylko jed-
nego lokalu mieszkalnego o powierzchni caEkowitej 
nie przekraczającej 30% powierzchni caEkowitej bu-
dynku,

3) morliwo[ć lokalizowania obiektów infrastruktu-
ry technicznej,

4) zasady ksztaEtowania nowej zabudowy i rozbu-
dowy budynków adaptowanych:

a) sytuowanie budynków - zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysun-
ku planu,

b) zakaz lokalizacji budynków bezpo[rednio przy 
granicy lub w odlegEo[ci mniejszej nir 3 m od grani-
cy dziaEki sąsiedniej,

c) intensywno[ć zabudowy ｠ do 0,4,
d) wysoko[ć budynków liczoną od poziomu tere-

nu do gEównej kalenicy budynku - do 10 m,
e) geometria dachu budynków ｠ dachy dwuspa-

dowe lub wielospadowe o kącie nachylenia poEaci 
dachowych ｠ od 10o do 45o,

f) kierunek gEównej kalenicy budynków ｠ równole-
gEy lub prostopadEy do frontu dziaEki,

g) szeroko[ć elewacji frontowej projektowanych 
budynków usEugowych ｠ do 30 m,

5) obowiązek zachowania minimum 20% po-
wierzchni terenu jako powierzchni biologicznie 
czynnej,

6) obowiązek wyznaczenia na terenie usEugowym:
a) doj[ć i dojazdów do budynków,
b) miejsc magazynowania odpadów,
c) zieleni izolacyjnej o szeroko[ci min. 10 m od 

strony terenów zabudowy mieszkaniowej,
7) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojo-

wych na karde 30 m2 powierzchni urytkowej usEug,
8) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaEek 

powinna wynosić 1200 m2,
b) minimalna szeroko[ć frontu wydzielanych dzia-

Eek powinna wynosić 20 m,
c) dopuszcza się podziaEy geodezyjne dla wydzie-

lenie obiektów infrastruktury technicznej,
9) obsEuga komunikacyjna terenów przewidzia-

nych w planie do zabudowy z drogi dojazdowej, 
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oznaczonej w planie symbolem KDD1,
10) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej:
a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodocią-

gowej ｠ na warunkach okre[lonych przez zarządcę 
sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych ｠ do gminnej kanalizacji sanitarnej, na warun-
kach okre[lonych przez zarządcę sieci kanalizacyj-
nej,

c) obowiązek podczyszczenia [cieków komunal-
nych do wymaganych przez dysponenta sieci para-
metrów, przed ich odprowadzeniem do sieci kanali-
zacji sanitarnej,

d) dopuszcza się do czasu wybudowania gmin-
nej kanalizacji sanitarnej odprowadzenie [cieków 
do szczelnych zbiorników bezodpEywowych, z obo-
wiązkiem wywozu [cieków przez wyspecjalizowane 
firmy do oczyszczalni [cieków,

e) rozprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
po terenie dziaEki budowlanej, pod warunkiem, re 
wody te nie będą zalewaEy lub podtapiaEy terenów 
sąsiednich,

f) nadmiar wód opadowych i roztopowych nalery 
odprowadzić do gminnej kanalizacji deszczowej, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci kana-
lizacyjnej lub do odbiornika, po uzyskaniu prawem 
wymaganych zezwoleG,

g) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzo-
nych, po ich podczyszczeniu, do systemu gminnej 
kanalizacji deszczowej, na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

h) dopuszcza się odprowadzenie podczyszczo-
nych [cieków opadowych i roztopowych do rowu 
lub cieku naturalnego, po uzyskaniu prawem wyma-
ganych zezwoleG,

i) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej, na warunkach okre-
[lonych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej,

j) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatorowej 
na terenie usEug,

k) obowiązek dostosowania ｠ na etapie projektu 
budowlanego ｠ parametrów technicznych sieci i 
urządzeG do morliwo[ci obsEugi wszystkich projek-
towanych obiektów,

l) zaopatrzenie w ciepEo - z lokalnych pródeE cie-
pEa, nie powodujących emisji zanieczyszczeG ponad 
obowiązujące normy,

m) usuwanie odpadów ｠ w sposób zorganizowa-
ny, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów 
(gromadzenie w pojemnikach i wywóz na podstawie 
zawartej umowy do miejsc ich unieszkodliwienia),

11) zakaz realizacji od strony dróg ogrodzeG z pre-
fabrykatów betonowych oraz ogrodzeG o wysoko-
[ci przekraczających 160 cm,

12) do czasu realizacji ustaleG planu tereny i ist-
niejące obiekty mogą być urytkowane w dotychcza-
sowy sposób.

§11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem RM ustala się:

1) funkcję zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - jako 
przeznaczenie podstawowe,

2) teren funkcjonalnie związany z istniejącym go-
spodarstwem rolnym,

3) zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych,
4) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej,
5) zasady ksztaEtowania nowej zabudowy:
a) sytuowanie budynków - zgodnie z nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysun-
ku planu,

b) zakaz lokalizacji budynków bezpo[rednio przy 
granicy lub w odlegEo[ci 1,5 m od granicy dziaEki 
sąsiedniej,

c) intensywno[ć zabudowy ｠ do 0,5,
d) obowiązek zachowania powierzchni biologicz-

nie czynnej ｠ nie mniejszej nir 10% powierzchni 
dziaEki budowlanej,

e) wysoko[ć budynków liczoną od poziomu terenu 
do gEównej kalenicy budynku - do 8m,

f) geometria dachu budynków ｠ dachy dwuspa-
dowe, jednospadowe lub pEaskie o kącie nachylenia 
poEaci dachowych ｠ od 0o do 35o,

g) kierunek gEównej kalenicy budynków ｠ równo-
legEy lub prostopadEy do frontu dziaEki,

h) szeroko[ć elewacji frontowej projektowanych 
budynków ｠ do 30 m

6) obowiązek wyznaczenia na terenie wEasnej 
dziaEki:

a) doj[ć i dojazdów do budynków,
b) miejsc magazynowania odpadów,
c) pasa zieleni zimozielonej, wysokiej i niskiej o 

szeroko[ci min. 5m od strony terenu oznaczonego 
symbolem MN14,

7) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojo-
wych w obrębie wEasnej nieruchomo[ci,

8) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się podziaEy geodezyjne dla wydzie-

lenia terenów pod obiekty infrastruktury technicz-
nej,

b) zakaz wtórnego podziaEu terenu,
9) obsEuga komunikacyjna terenów przewidzia-

nych w planie do zabudowy z istniejącej drogi lokal-
nej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL,

10) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodocią-
gowej ｠ na warunkach okre[lonych przez zarządcę 
sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych ｠ do gminnej kanalizacji sanitarnej, na warun-
kach okre[lonych przez zarządcę sieci kanalizacyj-
nej,

c) obowiązek podczyszczenia [cieków komunal-
nych do wymaganych przez dysponenta sieci para-
metrów, przed ich odprowadzeniem do sieci kanali-
zacji sanitarnej,
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d) dopuszcza się do czasu wybudowania gmin-
nej kanalizacji sanitarnej odprowadzenie [cieków 
do szczelnych zbiorników bezodpEywowych, z obo-
wiązkiem wywozu [cieków przez wyspecjalizowane 
firmy do oczyszczalni [cieków,

e) rozprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
po terenie dziaEki budowlanej, pod warunkiem, re 
wody te nie będą zalewaEy lub podtapiaEy terenów 
sąsiednich,

f) nadmiar wód opadowych i roztopowych nalery 
odprowadzić do gminnej kanalizacji deszczowej, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci kana-
lizacyjnej lub do odbiornika, po uzyskaniu prawem 
wymaganych zezwoleG,

g) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzo-
nych, po ich podczyszczeniu, do systemu gminnej 
kanalizacji deszczowej, na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

h) dopuszcza się odprowadzenie podczyszczo-
nych [cieków opadowych i roztopowych do rowu 
lub cieku naturalnego, po uzyskaniu prawem wyma-
ganych zezwoleG,

i) odprowadzenie pEynnych odchodów zwierzę-
cych - do szczelnego zbiornika bezodpEywowego i 
sezonowy wywóz w celu wykorzystania do nawo-
renia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) gromadzenie i przechowywanie obornika ｠ na 
pEycie gnojowej i sezonowy wywóz w celu wyko-
rzystania do naworenia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,

k) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej, na warunkach okre-
[lonych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej,

l) obowiązek dostosowania ｠ na etapie projektu 
budowlanego ｠ parametrów technicznych sieci i 
urządzeG infrastruktury technicznej do morliwo[ci 
obsEugi wszystkich projektowanych obiektów na te-
renie objętym planem,

m) zaopatrzenie w ciepEo - z lokalnych pródeE cie-
pEa, nie powodujących emisji zanieczyszczeG ponad 
obowiązujące normy,

n) usuwanie odpadów ｠ w sposób zorganizowa-
ny, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów 
(gromadzenie w pojemnikach i wywóz na podstawie 
zawartej umowy do miejsc ich unieszkodliwienia),

11) zakaz realizacji od strony dróg ogrodzeG z pre-
fabrykatów betonowych oraz ogrodzeG o wysoko-
[ci przekraczających 160 cm,

12) standardy akustyczne ｠ jak dla zabudowy za-
grodowej.

§12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem R ustala się:

1) tereny rolnicze ｠ jako przeznaczenie podstawo-
we,

2) zakaz lokalizowania zabudowy z wyjątkiem 
urządzeG i sieci infrastruktury technicznej.

§13. Dla terenów oznaczonych symbolami: E 1, 

E 2 ustala się:
1) funkcję stacji transformatorowych 15/04 kV,
2) teren przeznaczony dla realizacji celów publicz-

nych.

§14. Dla terenu oznaczonego symbolem KDL 
ustala się:

1) funkcję drogi publicznej gminnej
2) projektowaną klasę drogi jako lokalną,
3) szeroko[ć pasa drogowego ｠ 12 m,
4) morliwo[ć lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej w obrębie pasa drogowego za zgodą i na 
warunkach zarządcy drogi,

5) teren przeznaczony dla realizacji celów publicz-
nych,

6) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzo-
nych, po ich podczyszczeniu, do systemu gminnej 
kanalizacji deszczowej, na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

7) dopuszcza się odprowadzenie podczyszczo-
nych [cieków opadowych i roztopowych do rowu 
lub cieku naturalnego, po uzyskaniu prawem wyma-
ganych zezwoleG.

§15. Dla terenów oznaczonych symbolami: KDD 
1, KDD 2, KDD 3, KDD 4, KDD 5 ustala się:

1) funkcję dróg publicznych gminnych,
2) projektowane klasy dróg jako dojazdowe,
3) szeroko[ć pasa drogowego ｠ 10 m,
4) przesunięcie lub skablowanie istniejącej linii 

energetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej na 
terenie oznaczonym w planie symbolem KDD1, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci ener-
getycznej,

5) morliwo[ć lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej w obrębie pasa drogowego za zgodą i na 
warunkach zarządcy drogi,

6) teren przeznaczony dla realizacji celów publicz-
nych,

7) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzo-
nych, po ich podczyszczeniu, do systemu gminnej 
kanalizacji deszczowej, na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

8) dopuszcza się odprowadzenie podczyszczo-
nych [cieków opadowych i roztopowych do rowu 
lub cieku naturalnego, po uzyskaniu prawem wyma-
ganych zezwoleG.

§16. Dla terenu oznaczonego symbolem KDW 1, 
KDW 2, KDW 3, KDW 4 ustala się:

1) funkcję drogi wewnętrznej,
2) szeroko[ć pasa drogowego - 6 m,
3) droga nie zaliczona do kategorii dróg publicz-

nych,
4) morliwo[ć lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej w obrębie pasa drogowego za zgodą i na 
warunkach zarządcy drogi,

5) zasady obsEugi komunikacyjnej terenów zloka-



Poz. 5297
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 270 ｠ 28858 ｠

lizowanych przy drogach wewnętrznych - dostęp-
no[ć do drogi za zgodą zarządcy drogi,

6) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzo-
nych, po ich podczyszczeniu, do systemu gminnej 
kanalizacji deszczowej, na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

7) dopuszcza się odprowadzenie podczyszczo-
nych [cieków opadowych i roztopowych do rowu 
lub cieku naturalnego, po uzyskaniu prawem wyma-
ganych zezwoleG.

§17. Dla terenu oznaczonego symbolem KDP 1 i 
KDP 2 ustala się:

1) funkcję komunikacji pieszej o szeroko[ci 3 m,
2) dostępno[ć drogi wyEącznie dla ruchu pieszego,
3) morliwo[ć lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej w obrębie pasa drogowego za zgodą i na 
warunkach zarządcy drogi,

4) teren przeznaczony dla realizacji celów publicz-
nych,

5) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzo-
nych, po ich podczyszczeniu, do systemu gminnej 
kanalizacji deszczowej, na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

6) dopuszcza się odprowadzenie podczyszczo-
nych [cieków opadowych i roztopowych do rowu 
lub cieku naturalnego, po uzyskaniu prawem wyma-
ganych zezwoleG.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§18. Ustala się wysoko[ć jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci dla terenów obję-
tych planem, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: MN - 10%, MN/U - 10%, U ｠ 10%, RM 
- 0%, R - 0%, E - 0%, KDL - 0%, KDD ｠ 0%, KDW 
- 0%, KDP - 0%.

§19. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy 
traci moc uchwaEa nr XXXV/248/2002 Rady Gminy 
Blizanów z dnia 9 papdziernika 2002 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
w Pruszkowie i DębniaEkach Kaliskich (zmiany miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Blizanów) (Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 
12, poz.121 ze zmianami) w czę[ci dotyczącej tere-
nu, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej uchwaEy.

§20. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Blizanów.

§21. Niniejsza uchwaEa wchodzi w rycie po upEy-
wie 30 dni od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy Blizanów 
(-) Jan WojtyEa
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszy-
mi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniejszymi zmia-
nami) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 
roku Nr 15, poz. 148 z pópniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Blizanów rozstrzyga co następuje: 

1. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
lerą do zadaG wEasnych gminy:

a) infrastruktura techniczna (tre[ć ustaleG planu):
- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - do-

prowadzenie sieci do terenów oznaczonych w pla-
nie symbolami: MN, MN/U, U, RM.

b) drogi publiczne (tre[ć ustaleG planu):
- poszerzenie i budowa drogi gminnej ｠ oznaczo-

nej w planie symbolem KDL,

- budowa dróg publicznych - oznaczonych w pla-
nie symbolami KDD i KDP.

2. Prognozowane koszty budowy infrastruktury 
technicznej wyniosą 1 779 340 zE.

3. Termin realizacji zadaG:
a) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej ｠ zadania zostaną zrealizowane w okresie 
10-letnim

b) budowa dróg - zadania wieloletnie.
4. Za realizację zadaG odpowiada Wójt Gminy Bli-

zanów.
5. Zasady finansowania zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych:

- fundusze strukturalne,
- dochody wEasne,
- dotacje,
- poryczki preferencyjne.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszy-
mi zmianami) Rada Gminy Blizanów rozstrzyga co 
następuje: 

1. Do wyEoronego do publicznego wglądu pro-

jektu ｧMiejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zabudowy mieszkaniowej w Pruszkowie 
i DębniaEkach Kaliskich ｠ IIｦ nie zgEoszono uwag.

2. Nie rozstrzyga się zatem o sposobie ich rozpa-
trzenia.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XXXVI/344/10

Rady Gminy Blizanów
z dnia 29 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XXXVI/344/10

Rady Gminy Blizanów
z dnia 29 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 PKT 14 

USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM


